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AKIM FORMÜLLERİNİN MÜNAKAŞASI VE 

TATBİKATI 

ÖZET 
1 

Fua.t ŞENTVRK 

Y. Müh. Dr. 

Ampirik akım formülleri evvela teorik bakımdan ele alınarak deği

şimleri abaklar şeklinde verilmiştir. Böylece tatbik sınırları hakkında 

belirli bir fikir edinmek mümkün olabilmektedir. Bundan sonra aynı 

formüEer tabii bir yatak içinde yeralan bir akıma tatbik edilmiştir. 

Bu iş için Göksu nehri seçilmiştir. Buradan elde edilen sonuçları bir
biriyle karşılaştırmak suretiyle her birisinin hangi karakterdeki tabii 

akımlara tatbik edilebileceği anlaşılmaktadır. 

SYNO PSIS 

The existing empirical flow formulas are compared between them 

and their variations are figured on diagrams. It beoame then possible to 

visualised their scope. In other hand the Göksu river is chosen as a 

model in order to realise the comparaison of different formulas. In fact 
the results obtained by the application of these formulas gives a good 
idea of the validity of such expressions. 



1-GİRİŞ: 

. 
Hidrolikte bir çok akım formülü mevcuttur. Bunlar genel olarak 

ampirik olup, gayet özel şartlar altında tatbik kabiliyetıeri mevcuttur, 

dolayısiyle kullanınazdan evvel bu formüllerin menşeleri hakkında sarih 

bilgi sahibi olmak lazım gelir. Halbuki tatbikatın baskısı altında olan 

mühendisin bu nevi teferruat ile uğraşmaya vakti yoktur. Dolayısiyle 

elinin altındaki bağıntıyı bazı hallerde gayet nazik durumlar yaratabi

lecek özel hallere tatbik eder. Demek ki bunların hangi akımlara mu

vaffakiyetle tatbik edilebileceğini evvelden tayin ve tesbit etmelidir. 

Ampirik akım formülleri pek çoktur; fakat bunlardan en çok kul

lanılan iki tanesini yani Manning ve Chezy formüllerini yakından ta

mmakta fayda vardır. Bu bilginin ışığı altında Strickler, Einstein, loga

ritmik ve monom formüller de gözden geçirilecektir. Bunlara ayrıca 

taban şekillerinden doğan özel direnç formüllerini de ekiernekte fayda 
vardır. 

Chezy formülü : 

U = c \ 1 RJ 

ve Manning formülü de : 

§ek lindedir. Burada : 

U = Orta;lama hız 

U = _ 1_ R2 rs .i ' ~~ 
n 

R = Hidrolik yarıçap 

J = Hidrolik eğim 

C = Chezy katsayısı 

(1) 

(2) 

n = Manning katsayısı 

nı ifade etmektedir. 

2 

Chezy ve Manning katsayılannın değerleri tecrübeden çıkartılmış
tır. Mühendisin sanatı, sayfalar tutan listeler arasından meşgul olduğu 
özel hale tatbik edilebilecek en uygun değeri seçebilmededir. Formüllerin 



homogen ola~ilmeleri için katsayılarının boyutsuz olması gereklidir. 
Halbuki 1 formu altında yazıldığı zaman c katsayısı boyutlu olur; n için 
de aynı şeyi söylemek mümkündür. Görülüyor ki bu iki formülü daha 
yakından incelemekte fayda vardır. 

2 - Manning'iıı katsayısının değişimi : 

(n) katsayısının boyutu : 

n = ____!___ 
L' t3 

(3) 

tür. (T) boyutunun mevcudiyetini izah etmek müşkül olduğundan bazı 
ahvalde Manning formülünü şu şekilde yazmak adet olmuştur. 

u = V g R 2 /3 1· ı 12 
n . . (4) 

Bu takdirde n sayısının boyutu : 

n = Ll /6 (5) 

olacaktır. 

(5) bağmtısında görülen ı;6 kuvveti tabü akımilar bahis konusu 
edildiği zaman daima ortaya çıkar. Bu bakımdan şimdiden dikkatle 
gözönünde bulundurulmasında fayda vardır. 

(2) bağıntısı (6) şeklinde yazılabilir : 

u 1 1 
-===------= Rı ;~ 
V gR.i n V g . 

Halbuki U • sürtünme hızı tariften : 

u. = V gRj 

ye eşit olmaktadır. O halde : 

u ı 
= 

u. n 

ve 

ı 
n u 

1 - = Rı /6 

y'g 

Rı t6 

-yg 
K 
u 

u. u. 
ı 
-K 

y g 

bulunur. , . 

(6) 

(7) 

Rı '6 (8) 

3 



Taban direncinin logaritmik bir bağıntı yardııniyle ifade edilebi
leceğ:ini kabul edelim, yani : 

U = u. ( 5,75 log ı2,27 ~ ) (9) 

yazıla.bilecektir. (U) yerine (ı) bağıntıarndan çıkartillan değerini vaz 
edelim: 

u 
u. = 

cyRj 

yg y Rj 

c ---- - (ı O) 
yg 

bulunur, buradan da : 

( -Rk) c = yg 5.75 log ı2.27 (ll) 

çıkar. Chezy ve Manning formülleri arasında (ı2) bağıntısının bulun
duğunu basitçe görmek mümkündür. 

ı c = -- R 1 16 (ı2) 
n 

(c) nin bu değerini yukanda yerine koyacak olursak: 

1 R 
-- R11.6 = ı8log ı2.27-- (ı3) 

n k 

elde edilir. (ı3) ü de aşağıdaki gibi yazabiliriz : 

4 

n = 
(+) 1_16 

_ _____:._.:.::._:._____ . k ' '6 

ı8 log ı2.27 ~ 
k 

(8) ile (14) bağıntılarını gözönünde tutmak suretiyl~ de : 

K ı 
=--------

u R 
U,. 18 log 12.27 - k -

(ı4) 

elde edilecektir. 14 ifadesini tetkik edelim. Burada (n), ( : ) nın fonk

siyonu olarak verilmiş bulunmaktadır; k ile pürüzlülük boyunun gös
terildiğini düşlinecek olursak, n pürüzlülük katsayısı k pürüzlülük bo
yuna bu yoldan bağlanmış olacaktır. 

R 
ı8 log 12.27- k-

vazedilmek suretiyle : 

= 0 (-f-) (ı5) 



( 

n= 0 ( ~ ) k 1
1

6 (16) 

ifadesine vanlmış oıur ki yukarıda söylenilenin matematik ifadesidir. 
0 (R/ k), boyutsuz bir bağıntıdır, demek ki (n), (k) nın boyutunda 
olmaktadır : 

(R/ k) ya genel olarak rölatif pürüzlüılük ismi verilir; gayet geniş 'Ve 
-tabanı düz yataklarda h / D şeklinde yazılması da mümkündür. 

Ven Te Show 16 denklemini ifade eden bir eğriler demetini hesap 
€derek vermiştir. Buradan (Ri k) ve (k) nın değişimlerini takip ede
rek (n) in değişimleri hakkında bir fikir edinmek imkan dahilindedir. 
Bununla beraber tabü akımlarda (k) boyunun tayini fevkal8.de müşkül 
olduğundan bu tip abakların kullanılması güçtür. 

Strickıler bir laboratuar kanalı üzerine yapmış olduğu tecrübelerde 
{n) katsayısı için, malUm. olan şu formülü vermiştir : 

ı c 
(17) 

p : deney kanalı taban ve cidarlarına yapıştırılmış olan üniform 

granülometrili kurnun karakteristik kitlesi. 

Bu kitle çap ile ifade edilmektedir. Deneyierin yapıldığı özel kanal 
ve özel kum için (17) formülü (18) şeklini alabi!lmektedir. 

c = 26 

p 
ı 26 

(18) = 

Pürüzlülük katsayısının bu değerini Manning formülündeki yerine ko
yalım: 

U= _26 - R2ta _;ı;2 (19) 
~ D ao 

Böylelikle elde edilen formüle Manning - Strickler formülü ismıru ver
mek adet olmuştur. Ancak kendi alüviyonlan içinde akan düzgün ya
taklı akarsulara tatbik edillebilir. 

3 - Chezy katsayısının değişiım : 

Chezy katsayısının boyutu : 

c= (20) 
T 

dir. (T) boyutunu ifna ederek : 

5 



c = V C' V g (21) 

ve dolayısiyle 

U = V c' v gR j (22) 

bulunur. (c') katsayısı boyutsuzdur. Bu yeni katsayısının ifadesinde 
sürtünme hızını gösterecek olursak : 

u 
= V c' u. (23) 

veya 

u c 
=--=-u. V g 

(24) 

elde olunur. 

Dairesel kesitti bir boruda kesme gerilmesi aşağıdaki formül yar
dımiyle verilmiştir : 

Burada: 

ı 
To=-- .\p U 2 

8 

>.. : Cidarlara ait bir direnç katsayısı, 

p Harekette olan sıvının spesifik kitlesi, 

U : Ortalama hız 

(25) 

ı göstermektedir. 

6 

25 ifadesi basit cebirsel dönüştürümler vasıtasiyle şöylece ifade 

edilebilir. 

T• ,\. U2 u. =-- = 
ıı 8 

u 
= v ~ 

/ 

u. (26) 

u = v 8"'g VR.i (27) 

ve 

c = v 8,\g - (28) 

doLayısiyle 



v~=v ~ (29) 

(29) bağintısı ile (23) bağıntısı bir arada mütalaa edilecek olursa 

::. = v ~ (30) 

bulunur. 

Manning - Strickler formülüne dönelim ve onu (31) şekline koya
lım: 

__Q_ = 26 (____B:_)''6 

V g 
U. Doo 

Daha genel olması için de Doo yerine D koyarak : 

~~ = 26 ( ~ r lG Vg (31) 

u . 
yazalım. - - ın yerıne de 23 bağıntısındaki değerini koyacak olursak u. 

V C' = 26 (32) 

bulunmuş olur. Görülüyor ki 

C' = f ( ~ ) (33) 

dir. Sonuç gayet enteresandır, filvaki buradan Chezy ve Manning kat
sayıları arasındaki farkı kolayca görmek mümkün olur. Filvaki Rey
nolds sayısını ifade edelim : 

SR 
UR u u. n R 

=-- = 
ll u. " D 

(34) 

demek ki 

C' f' ( SR ' SR. ' ı. ) (35) 

dir. Burada. : 
UR 

Reynolds sayısı 
ll 

u. n 
Dane Reynolds sayısı 

ll 

nı göstermektedir. 

S R•• Reynolds sayısı formunda yeni bir sayı gösterir. Bu sayı hid
roliğe ilk defa Von Karınann tarafından ithal olunmuştur. Hidrolik bü
yüklükleri hedef tutan bir boyut analizi neticesinde veya doğrudan doğ-
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ruya hidrolik mülaJıazalar neticesinde elde olunabilir. Hareketi sınır 
tabakası civannda etüd ettiğimiz takdirde de yine aynı sayıyı buluruz. 

(35) bağıntısı Chezy katsayısını eksplisite etmeğe de yaramakta
dır. Şimdi hareketin dairesel kesitti ve pürüzlü cidarlı bir boruda yer 
aldığını düşünelim. Logaritm.ik kanun vasıtasiyle hızın ortalama değe-
rini bulmak mümkündür. ' 

U R 
-- = 6.5 + 5,75 log u. · ks 

(36) 

k s ile rölatif kum pürüzlülüğünü (1 *) gösterecek olursak 36 aşağıda
ki şekilde yaz11labilir : 

R 
, ; C' = 6.5 + 5,75 log k;-

ve buradan da : 

\ l C' = 6.5 + 5,75 log 
RU. 

- 5.75 log 
ks u. 

t • ı• 

C = V g ( 6.5 + 5.75 log :s ) 
C = 20 + 18 log 

RU. 

V 

bulunmuş olur. 

ks u. 
18 log --

ı· 

(37) 

(38) 

(39) 

39 ifadesi C katsayısını dane Reynolds sayısı ile irca edilmiş Rey
nolds sayısı cins inden hesaplamaya· yaramaktadır. Pürüzlülüğü rölatif 
kum pürüzlülüğü cinsinden ifade olunabilir bir kanaldaki akımı şema

tize eden formül Keulogan tarafından elde edilmiştir : 

U R R 
- - = 6.25 + 5.75 log - k- = 5.75 log 12.27 - k (40) 

• s s 

Bu formül tam manası ile tekemmül etmiş bir akım için Iyi neticeler 
verir. Eğer ·lüzücet tesiri kendisini hissettiriyor, yani aşağıdaki çift 
eşitsizlik sağlanıyorsa o takdirde 40 denklemi kabili tatbik olamaz. Bu 
gibi hallerde Einstein, Ni.kuradse'nin değenierine dayanan bir (2 * ) 
tashih faktörünü bağlantılara ithal etmiştir. 

için 

u 
u. 

RU. 
5 < --- < 68 

V 

R 
5.75 log 12.27~ x (41) 



u 
-- yerine 28 ve 29 denklemlerinden çıkartılan değerini koyalım : u. 

c 
yg 

R = 5. 75 log 12.27 -- x 
k s 

(1*) Fuat Şentürk : Nehir Islahında Benzeşim, DS! 1964. 
(2*) Fuat Şenti!rk: Nehir Islahında Benzeşim, Ankara 1f961. 

veya C = 18 log 12.27 RU * 
. ks u. 

18 log -- + 18 log x 
u u 

(42) 

( 42) Chezy katsayısının değişimini ifade eden genel denklemdir. Bu 
denklem yakından tetkikı g~reken özellikler gösterir. 

- İrca edilmiş Reynolds sayısı : 

Bu sayı akımın rejimini tesbite yaradığından önem kazanmaktadır; 
filvaki aşağıdaki tarifler bu hususta bir fikir verrneğe yeter : 

RU. < 5 laminer akım ( * ) 
• ll 

5 < RU* -....... 68 laminer rejimden türbülanslı rejime geçiş bölgesi 
u 

RU"' > 68 tamamen tekemmül etmiş türbilanslı akım 
u 

RU"' 'nün aldığı değerlere tabi olarak lüzucet tesirinin artıp azal-
u 

<lığını göstermek mümkündür. Laminer akımın nihayetinde yani 

RU. · = 5 için Chezy katsayısının değeri şöylece verilmiştir : 
l ' 

ks u. 
C = 32 - 18 log + 18 log x (43) 

u 

Bu, (C) . . b" lt a· ·t t k"l d F.l k . RU. < ·ıçın ır a ımı eş ı e er. ı va ı -v- 5 için hareket 

tamamen laminer olacağı için bu tip akımlara logaritmik formüller 
tatbik edilemez. Demek ki bu esaslar dahilinde C için 43 denklemi ha
kiki bir tirnit çizmektedir. Laminer akımın hudutları dahilinde C nin 
tarifi yoktur. 

Lüzucetin alt limitinde yani RU. = 68 için 42 denklemi şöyle ya-
• u 

zılır : 

ks u. 
C = 53 - 18 log -- + 18 log x (44) 

u 

("') Fua t Şentürk : N ehir Islahında Benzeşim, Ankara 1964. 
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RU • > 68 için mzucet tesirinin ataJet tesirinden 5 defa küçük oldu-
u 

ğunu göstermek mümkündür. Bunun aksi de RU. > 5 için cari olur. 
u 

Bu takdirde atalet tesiri lüzucet tesirinden 5 misli küçüktür. Bu limit
ler sınır olarak kabul edilmiş ve bunların üzerinde sırasiyle atalet ve 
lüzucet kuvvetlerini ihmal etmek adet olmuştur. 

- Dane ReynOlds sayısı : 

Bu boyutsuz sayı boru cidarının durumunu tayine yarar. Filvaki : 
k u 
~< 3.63 

1J 

hidrolik bakımından cilruh cidar, pürüzlülük boyu sı
nır tabakası kalınlığının 1/ 3 üdür. 

3.63 < ksU. < 68 Pürüzlülük boyu kafi mertebede tekemınili etme
miştir. Bu bölge hidrolik bakımından cil8.1ı cidar ile 
hidrolik bakımından pürüzlü cidan birbirinden ayırır. 

u 

ks u. 
u 

u 

11,6 

> 68 

Pürüzlülük boyu sınır tabakası kalınlığına eşittir. 

Hidrolik bakımından tamamen pürüzlü cida.r. Pürüz
lülük boyu sınır tabakası kalınlığının 6 katıdır. 

- Tashih katsayısı : 

Lüzucetin etkisi 40 formülünün verdiği sonuçlan hakikatte elde 
edilenlerden inhiraf ettirir. Bu inhiraf formililere (x) katsayısının it
hali ile ortadan kıaldırılabilmektedir. ('•) (x) katsayısı ise Nikuratze'-

'" .. 
~ ... 
2 

~ 

~ • {! 

)( 

l O 

lll 

ı 
16 ı 

i ı; 

ll 

•• ll 
V 

12 

1 
ı o 

011 -- ı / 
rı j 

w; 
o .ı 02 03 0!5 07 lO 

\ 
1\ 

f\.. f' 
"" ı--

-

2 3 4567810 

Şekil : 1 

210 eo 40 eo 10 ıoo 

( Kl/f l 

(*) H. Ein.stein : River Channel Roug hness. ASCE Vol. 117, 19~2. 



nin deneylerine dayarur (• ). Değişimi + nin fonksiyonu olarak şe
kil 1 de verilmiştir. Halbuki : 

ks 1 ksU. 
- 8- = 11.6 \1 

(45) 

dir. Görülüyor ki (k s ) 'i dane Reynolds sayısına bağıl! olarak hesap
lamak mümkündür. Cidarları pürüzlü olan dairesel kesitli bir boruda 
yer alan akımı gözönüne alalım : 

ve 

u 
• 

u k 
= 8.5 + 5.75 log -

Y • 

= 5.5 + 5.75 log _yu. + 3.00 
\1 

kU. 
5.75 log --

u 

(46) 

(47) 

4 7 ifadesinin ilk iki t erimi, ci darlan cilAlı dairesel kesitti bir boru da 
yer alan türbüılanslı ·bir akım cidarların gösterdiği direnci ifade etmek
tedir. Demek ki pürüzlülüğün tesiri ancak son iki terim vasıtasiyle 

denkleme ithal edilmiş durumdadır. Şimdi SR• 'nin 3.63 ile 68 arasında 
kaldığını kabul edelim. Bu, yukarıda bahis konusu edilen etkinin tam 
olmadığı manasma gelir. Bu tam olarnama keyfiyetini (x) faktörü doğ

rultur. Bu takdirde 47 şöyle yazılacaktir : 

U yU. kU. • -u = 5,5 + 5,75 log - + 3.00 - 5.75 log - + 5,75 log x (48) 
• \1 \1 

kU • · 45 b ~ b dırn'yıl Id d 'l k l k . . d -u- yen ne agın sı yar ı e e e e ı ece o an --
8

- cınsın en 

değerini koyalım : 

U yU. -u = 5.!> + 5.75 log- - - 3.12 - 5.75 log 
• \1 

k 
-

8
- + 5.75 log f (k/ u) 

(49) 
bulunur. 49 denkleminin cila.Iı cidarlı bir borudaki akımı üade edebil-

.. · kU. 3 63 mesı ıçın -- = . ve : 
tJ 

k 
- 3.12 - 5.75 log -

8
- + 5.75 log f (k/ 8 ) = O · (50) 

bulunması gereklidir. 50 bağuıbsı x = f ( +) fonksiyonunun 

kU • < 3.63 değerleri için olan kısmını . kU. 3 63 ı· çın· pürüz" -<;ızer. -- > . 
\1 " 

lülüğün tesiri kendini gösterdiğinden 50 bağınbsı olayı ifade edemez 
olur. 

(*) F . Şentürk : Sınır Tabakası Kahnlı~run Deglşlmine Dair , Ankara 196-1. 
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49 denklemi tetkik edilecek olursa, di~zgün bir kanalda lüzucet ve 
-pürüzlülük tesiri altında C katsayısımn nasıl değiştiği anlaşılacakbr. 

Bu değişim Şekil 2 de görülmektedir. RU '~- sayısımn sabit değerleri için 
" 

ordinatta C ve absiste de + ifade edilmiştir. Lüzucet tesiri eğrilerin 

eğrilik yarıçaplarının değişiminden anlaşılmaktadır. Hakikat halde C 
değişimi bir doğru yardımiyle ifade edilebilir. (x) tashih katSayısının 

etkisi bu doğruları bir eğri haline inkilap ettirmektedir. Tashih emsa

linin 1 değerinden sonra doğrular birbirlerine paralel olarak şekil üze

rinde gösterilmiştir. 

Şekil 2 deki eğr~ demetinin aşağıdaki karakteristikleri vardır : 

ı 
u k 

Eğri-*- = 68 değerinden sonra bir doğruya dönüşür, 
• ll 

2 D - tt - takd" d' b d - - .. u. k 3 63' ogruyu uza ıgımız ır e u ogru egrıyı -- = . e 

. k 
tekabül eden -

8
- absisli bir noktada keser, 

u k 
3 - -•-> 3.63 iGin cidar hidrolik bakımından cilalı kabul edil-

u 

diğinden bu. değere tekabül eden ahsisten daha küçük olanlarında tem
silci :r..okta bulunamaz, yani doğru bu absiste son bulur. 

4 - Eğrilerin ahsis eksenini kestikleri noktalarda C = O ola<'a

ğından U = O dır. Hakikat halde bu noktalar fiktif noktalardır. Fil-

vaki RU • için bu kabil noktalarda bir değer tarif etmek mümkündür. 
u • 

Demek ki U 'ın da sonlu bir değeri olacaktır. Haılbuki C = O dolayı
siyle u. = O ve u. = O dır. ·Bu değerlerin tarif ettiği noktanın fiktif 

olması gereklidir. Zaten C = O hidrolik bakımından tarif edilemez. (C) 

nin belirli bir değerinden sonra akımı başka şekildeki denklemlerle be-

lirlemek mecburiyeti vardır. Misal olarak RU • = 68 eğrisini alalım. 
c = o için 

ks u>Ç. = 
u 

RU. /u 

70 X 11.6 = 

68 
=--= 

ll 

810 

ı 

ksU. /v 810 11.6 
(51) 

bulunur. Demek ki rölatif pürüzlülük hidrolik yarıçapın 11.6 katı ola-
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caktır. Bunu anlamaya imkan yoktur. Şekil 2 bu bakımdan özel bir }ti

naya muhtaçtır. RU • < 68 değerlerinde lüzucet tesirinin gayet büyük 
V 

olduğunu da gözönünde bulundurmak gereklidir. 

il i 1 1 § u 1 

Şekil : 2 

_L -

' 

5 - !rca edilmiş Reynolds sayısı sabit olan bir eğri. alalım. Bunun 
doğru kısmına paralel teğetin eğri ile· müşterek noktasından bu teğete 
bir dik doğru çizelim; bu doğru ahsisler eksenini bir noktada keser. 

kU Bunlardan .2......-:t = 3.63 değerine tekabül edeni seçelim ve tekabül et-
v 

tiği eğrinin- irca edilmiş Reynolds sayısını tesbit edelim. Bu sayı : 

RU. = 15.8 
V 

dir. Bilindiği gibi bu limit lüzucet kuvvetlerinin atalet kuvvetlerine eşit 
olduğunu gösterir ( •) . Teğet noktasının absisi ise 

ks u. 
-- = 10,6 

V 

dadır. Bu da karakteristik bir değeri ifade eder. Filvaki dalgacıkların 
teşekkülü aşağı limitinde (•) bu sayı gözükniektedir. 

U e u. 
-- = 10,6 - 5.75 log.-- (53) u. V 

(*) Fuat Şentilrk : Contribution a l'etude de la similitude des modeles i\ fond 
mobile. Doktora tezi. Toulouse Üniversitesi. 
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C, Chezy katsayısını (R/ k s ) rölatif pürüzlülüğü cinsinden ifade 

etmek mümkündür ( * ) . Filvaki R U • = a vazedelim; buradan : 
u 

[ 18 log 12.27 R~"' = 18 log 12.27 a = b ] 
RU. 

Ayrıca -- = a dan : 
u 

~Y Cl' ••CIC?ıa ooııeLDi 

• ' • o.oııe '" 
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L.AIIiiD 
Altilli 
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!. 
' 
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I)OII:!ıor 

ll 

ı 
1 
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ı 
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Şeltil : 3 

Olduğu Hallerde Chezy Katsayısına Dair. I. Teknik Kongre. 
( *) Şahap Aksoy : Kanal Cidarlarının Hidrolik Cilll.lı ve Hidrolik Pürüzlü 



u. = au 

R 
(54) 

de bulunabilir. u. 'ın bu değerini dane Reynolds sayısının ifadesindeki 
yerine koyalım : 

(55) 

b ı B tl ıd tti - · . (ks 0 •) d - . . (42) b u unur. u sure e e e e gımız --
1

, - sayısının egerını . a-

ğıntısındaki yerine koyalım : 

C = b + 18 log a 
k s 

R 
+ 18 log x (56) 

Bu denklem Nikuradse'nin deneysel grafiğille uyar. Şekil 3 de muhte
lif araştırıcıların bu konuda elde ettikleri sonuçlar topluca gösterilmiş
tir. Şekil 2 den elde edilen sonuçların laminer akım sınırı ile tamamen 
teşekkül etmiş türbülans sınırını teşkil etmeleri gayet enteresandır. 

4 - Çeşitli akım fonnüUeriniıı birbirleriyle mukayesesi : 

Akım formüllerini birbirleri ile teorik yönden mukayese etmek, bu 
formüllerio amprik o!maları dolayısiyle mümkün değildir. Buna muka
bil bahis konusu mukayese tatbiki yoldan yapılabilir. Filvaki belirli bir 
akarsuyıın önceden tesbit edilmiş belirli kesitleri arasına akım formül
lerini tatbik ederek bunların verecelcleri neticeleri mukayese etmek me
seleyi çözer. 

Mukayesede sabit bir esasa gitmek şarttır. Bu esas, mesela Man
ning formülündeki «n » katsayısı olabilir. Neticeleri «ll» cinsinden ifade 
ettiğimiz takdirde aranılan temele vanlacaktır. 

Akdeniz'e dökülen Göksu nehri çalışma sahası .olarak alınmıştır. 

Bu nehrin min. debisi 15 m 3 / sn. ve 1000 senelik frekanslı debisi de 
2100 m3 / sn. dir. Senelik debi 400 m3 / sn. civarında. kalmaktadır. (Şe

kil : 4) Boğazdan hemen çıkışında Göksu bir bağlama ille kesilmiştir. 

Bu yapı 10 m 3 / sn. lik bir debi yi 10 000 ha. lık, Silifke ovası sulama 
sahasına aktarır. Ana kanal üzerinde Silifke 'ye cereyan verecek olan 
bir santral mevcuttur. Irmak üzerinde 48 enine kesit seçilmiş ve hu 
enine ·kesitlerde aşağıdaki ölçümler yapılmıştır : 

1 48 enine kesitte su seviyelerinin aynı anda ölçülmesi, 

2 48 enine kesitte ıslak kesitierin tayini, 

3 48 enine kesitin ara mesafelerinin sıhhatli olarak tayini, 

ıs 



L 

111 ..:.---

4 44 ve 39 kesitlerinde 4 muhtelif debi için anahtar eğrilerinin 
tesbiti, 

5 Akarsuyun boyuna kesitinin ültrason yardımiyle çıkartılması, 
6 Ültrason yardımiyle taban şekillerinin tesbiti, 
7 48 enine kesitte tabandan numuneler alınması, 
8 Katı malzemenin tabandaki hareketinin radioktif kum aracı

lığı ile takibi. 
Civarın plan kotesi gerekli yaklaşımla daha evvelden aılınmıştır. 

Bu model akıma tatbik edilen çeşitli formüller aşağıda münakaşa edi
len sonuçlan vermişlerdir. 
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4.1 - Mann.ing fonnülünün tatbikatı sonuçlan : 

Manning formülü veril~ olan bir akımın çeşitli karakteristikleri 
arasındaki amprik bir bağıntıdır. Babis konusu olan karakteristikler 
~biat üzerinde ölçülebildiğine göre geriye yalnız amprik pürüzlülük 
katsayısı kalacaktır. Formülün üniform ve permanant akımlara tatbik 
edilmek için çıkartıldığı malfundur. Halbuki tabiatta bu tip akımlar 
bulmak hayalden ileri geçemez. Mühendisi ilgilendirecek olan formülün 
tabii akarsulara tatbik edilmesi halinde h akikatten ne derece inhiraf 
edeceğidir. Göksu nehri üzerinde seçilmiş olan 48 kesit bu etüdün ya
pılmasını sağlıyacak şekilde özel 'olarak tayin edilmiştir. Çalışmalar 
aşağıdaki şekilde yürütülmüştür. 

1 - Nebrin debisi 48 ve 33 kesitılerinde muline yardımiyle ölçül
müştür, 

2 ~ Bu anda geri kalan 46 kesitte su seviyeleri tesbit edilmiştir. 
Islak kesitler böylece tayin edildikten sonra : 

Islak yüzey, 

Islak çevre, 

J (muayyen bir yaklaşımla), 

Ortalama hız U = _Q_ 
w 

hesaplanabilmiştir. Bu şartlar altında 2 formülünü tatbik etmek müm
kün olur. Birinci ölçüm sonunda 

Q = 42 m 3/ sn. 

bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo: 1 dedir. 
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Tab~o : 1 

Q = 42 m3 / sn. 

N d 'ordre w X 

de la see- R jıJ~ u n 
m~ m 

tion 

3 39,87 83,9 0,475 0,04837 0,0317 0,928 
5 32,60 60,8 0,536 0,04837 0,0281 1,14 
6 42,5 50 0,85 0,05 0,052 0,87 
7 88,6 54,5 1,63 0,01268 0,042 0,42 
~ 85,2 46,4 1,84 0,01268 0,044 0,43 

10 111,2 45,7 2,43 0,0412 0,220 0,33 
ll 50,4 49,1 1,03 -{),03912 0,054 0,73 
12 50,0 51,4 0,97 0,03912 0.052 0,74 
13 62,0 74,2 0,84 0,03912 0,058 0,60 
14 144,6 49,3 2.93 0,04850 0,40 0,26 
15 40,0 54,9 0,87 0,02863 0,034 0,77 
16 55,4 47.3 1,17 :. 0,048 0,67 
17 109,4 67,3 1,63 :. 0,117 0,34 
18 36,8 26,3 1,40 0,0333 0,042 1,01 
19 47,25 46.1 1,03 0,01703 0,022 0,78 
20 57,4 52,7 1,09 » 0,028 0,65 
21 78,6 50,5 1,56 » 0,048 0,47 
22 79,2 49,6 1,60 » 0,050 0,47 
23 89,0 46,6 1,91 » 0,063 0,42 
24 80,2 49,0 1,64 » 0,051 0,46 
25 65.6 58,5 1,12 0,01703 O,o33 0,56 
26 !)5,0 54,9 1,73 » 0,063 0,39 
27 89,20 54,2 1,65 » 0,057 0,41 
28 81'3,9 51,2 1 ,76 » 0,060 0,38 
29 9'7,3 46,0 2,12 » 0,074 0,44 
30 85,0 36,8 2,31 » 0,068 0,38 
31 98.2 51-',8 1,64 » 0,063 0,42 
32 133,6 59,1 2,26 » 0,106 0,28 
33 92,4 55,1 1,68 » 0,060 0,40 
34 63,00 75,1 0,84 0,0462 0,070 0,58 
35 44,30 66,4 0,67 0,04278 0,039 0,24 
36 46,40 86,8 0,53 » 0,035 0,80 
37 
38 77,00 56,2 1,37 0,01095 0,028 0,48 
39 89,00 65,5 1,36 0,01095 0,032 0,42 
49 92,00 63,1 1,4G » 0,035 0,40 
41 95,00 57,3 1,66 » 0,030 0,40 
42 ·95,40 71,4 1,34 » 0,034 0,39 
43 92,70 71,9 1,29 » 0,033 0,40 
44 n8.40 73,0 1,35 » 0,036 0,38 
45 94,00 67,2 1,4.0 » 0,035 0,39 
46 103,60 79,0 1,31 » 0,031 0,43 
47 97,50 84,7 1,15 ' » 0,027 0,45 
48 97,75 89,4 1,09 :. 0,026 0,45 
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Görii.Qüyor ki Göksu ırmağının 4 km. lik bi:r kısmı üzerinde pürüz
lülük katsayısı 0,026 ile 0,40 arasında değişkendir. Bu katsayıları ken
di aralarında sıruflandıralım : 

3, 5, 6, 35, 36, 38, "39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 kesitleri için 

n = 0,033 

7, 8, 9, 10, ll. 12, 13, 14, 15, 16, ı 7 ' 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 kesitleri için 

n = 0,0516 

Aynca «D» katsayısının 14 ve 10 kesitlerinde sırasiyle 0,40 ve 0,22 
gibi bu nevi nehirlerde pek az rasıanılan değerlere ulaştığına nazan 
dikkati çekmekte fayda vardır. 0,40 ve 0,22 değerlerine genel olarak 
gayet sık bitkiler ile örtillnıüş dar kanallarda tesadüf edilmektedir. 

Birinci guruptaki kesitler derenin nisbeten düz kesimlerine isabet 
etmektedir. Bu ınıntıkada sert menderesler olmadığı gibi taban nisbe
ten muntazam, sahiller ise normal bir bitki tabakası ve bilhassa söğüt 
ağaçları ile kaplı bulunmaktadır. Halbuki II sınıfa giren kesitler men
deresiere veya menderesierin hemen mansaplarındaki kesimlere isabet 
etmektedir. Buna rağmen 31, 32 ve 33 kesitleri doğruda buil.unmakta
dır. Halbuki bu kesitler için tayin edilen değerler sırasiyle 0,063; 0,11 
ve 0,06 dır. Bunun sebebi bu kesimin, mansapta bulunan bir köprünün 
kabarına sahasına isabet etmesinden ibarettir. 

Görülüyor ki nehri genellikle kapsayan bir «n» katsayısını tarif 
etmeğe imkan yoktur. Düz kısımlarda nehrin pürüzlülük katsayısı 0,033 
civarındadır demek yaprlıacak en doğru hareket olur. Bu pürüzlülüğün 
Q = 42 m 3 / sn. lik bir debi 'için cari olduğunu da unutmamak gerekir. 
Mendereslerde ise «D» katsayısı menderesin karakteristik!leri ile ilgili 
olacaktır. 

4.2 - Strickler formülünün tatbikatı sonuçlan : 

«D» katsayısını tayin için 18 bağıntısından faydalanmak mümkün
dür .. Bu bağıntı Stricklerindir. Lakin Stricklerin deneyleri karakter iti
bariyle tabii akımlara uymaz. Ancak aşağıdaki iki şart gerçekleştiği 

takdird ebu formülden hakikate yakın neticeler alınabilir. 

1 - Akarsu gayet geniş veya su derinliği yatak genişliğine naza
ran küçük olmalı. 

2 - Akarsuyun tabarn düz olmalı yani pürüzlülük kum pürüzlü
lüğünden ibaret bul.unmalıdır . 
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Göksu ırmağı özel halinde Strickler formülü pUrüzlülük katsayısı 
için kabul edilmesi müşkül bir değer verir : 

n = ~ D oo 

26 
= 0,021. 

D &o = 26 mm. 

Bu çok iyi bakılmış toprak bir kanalın pürüzlülüğüdür. 

4.3 - Chezy fonnülünün tatbikatı sonuçlan : 

(12) formülü yardımiyle doğrudan doğruya Çhezy katsayısından 
Manning katsayısına geçmek mümkündür. Bununla beraber Chezy for
mülü ister (1) ister (23) şeklinde yazılmış olsun meseleye doğrudan 
doğruya girmemizi sağlıyacak niteliktedir. Filvaki formülün 48 ke
sitine tatbiki 

u 
C =:= V RJ = 39,88 

neticesini verecektir; (C) nin bu değeri : 

n = 0,025 

e tekabül eder. 

Aynı katsayıyı ( 43) şeklinde yazalım : 

RU. 
C= 18 log 12,27 --- 18log x 

V 

ksU --• + 18logx 
V 

(C) yi hesaplıyabilmek için tabialiyle evveil.a (x) 'in değerini tes

bit etmelidir. x, ~ nın bir fonksiyonudur. Demek ki evvela (k.) re-
B 

mtif kuru pürüzlülüğü bulunmalıdır. Logantmik kanunun cari olması 
bakımından nisbeten basit bir çözüm yolu bulunabilir. neride de görü
leceği gibi Göksu nehri özel halinde logantmik kanun caridir. Birinci 
takribiyette aklnun şu kanuna uyduğunu kabul edelim. 

_.:g_ = 625 + 575 'log~ 
u. ' ' k. 

Bu bağintıyı 48 kesitine tatbik ettiğimiz takdirde 

k 5 = 0,080 

bulunur. 

Aynı şartlar dahilinde Strickler formülünün n = 0,025 verdiğini 
gözönüne almak enteresan bir mukayeseye götürür. 48 kesitinde 20~ C 
sıcaklık için : 
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ks u. ~ 2800 > 68 
V 

dir. SR. , 68 den çok büyük olduğu için x = 1 alınabilir; o halde 

C = 18 log 12,27 RU. - 18 log ks u. (57) 
~ V 

çıkar; 48 kesiti için de : 

c = 39,88 

bulunur. (57) denkleminden (C) katsayısının değişimini R yani su 
derinliği cinsinden takip etmek mümkündür. Filvaki aynı 48 kesitinde 
(C) nin başka bir debi için değeri şöylece tayin edilebilir : 

Q = 82, 75 m3/ sn. u. = v gRJ = 0,049 

RU. 
U = 0,67 m/ sn. - - = 1,37 x 0,049 x 106 = 6,75 x 1~ 

V 

ks u. 
= 3,92 x 103 

V 

R = 1,37 C = 42 
Görülüyor ki (k5 ) in sabit kaılmasına rağmen (C) değişmektedir. Bu 
değişim şekil (5) de ifade edilmiştir. 

ll 

lT O 

ll O 

l"' 

140 

~"' l. 
1.10 

lO O • 41 41 c 

Şekil : 5 

Ampirik formilllerin katsayılarının bir kanun dahilinde değiştik
lerini kabul etmek güçtür. Bunun bir misali de şekil 5 tedir. (C) kat
sayısının bir tek nokta ile belirlenmesi mümkün ola.mamaktadır. 

21 



4 1 
i lô . 

o 

.., .., 
1 ----.t 

<ll 

t! 

1 
• 

' ..... "' 

.......- .,. 

. 
'" 

i 

i 

....... ... 
2 

•1 

Şekil : 6 

• 
t 

---ı- ·T 

i 

i 



l .. 
~ 

1 
1 

~ 
! . •• 
i 
i 
1 . 

ii 

8 • 
i i 

; - .. \ _, 



Verilen bir akarsuyun hidrolik karakteristikleri ancak ciddi ve de
rine inen bir çalışma sonucunda belirlenebilir; zira ampirik katsayılar 
yalnız yatağın geometrik karakteristikleriyle değişmekle katmayıp, aynı 
zamanda akımın hidrolik karakteristiklerine de tabidir. 

4.4 - Logaritımk formüllerin tatbikatının sonuçlan : 

Akımın logaritmik kanuna uyup uymadığını kestirebilmek ıçın 33 
ve 48 kesitlerinde Ott tipi mulineler ile bir çok ölçüm yapılmıştır (Şe

kil : 6, 7). Şekil 6 da 33 kesitinin verdiği sonuçlar Şekil : 4 de de 48 kesi
tinden elde edilenler gösterilmiştir. Yersel hızlar şakuller boyunca öl
çülerek şekil üzerinde işaretlenmiştir. Hız değişiminin logaritmik kanu
·na uyması halinde aşağıki ifade cari olur : 

Uz - U , = 5,75 log _l!_:_ (58) 
11. Yı 

burada: 

"G2, Y2 derinliğindeki yerseıl hızı, 

Uıı y , derinliğindeki yersel hızı, 

u. sürtünme hızını 
göstermektedir. 

Şekil 7 de seçilen herhangi bir düşey boyunca şu değerler ölçül
müştür. 

Y ı = 0,30 U ı 0,466 
y, = 0,59 Uz 0,529 
Y3 = 0,84 U :ı = 0,556 
y. = 1,02 u. = 0,566 

Y ı ve Y2 yi 58 denkleminde yerine koyarak 

u. = 0,0373 

bulunur; U • böylece tayin olunduktan sonra da, daima 58 formülündtm 
geçmek suretiyle Us ve U.'ü hesaplamak ve ölçülen değerleriyle kontrol 
etmek mümkündür. Filvaki : 

U3'ün değerleri 
U .'ün değerleri 

hesapla 

0,563 

0,592 

ölçülerek 

0,556 

0,566 

Demek ki ölçüm hataları dahilinde •logaritmik formütün cari olduğunu 
kabul edebiliriz. O halde 40 bağıntısını ölçüm yapılan düşeyler boyun
ca tatbik etmek mümkün olacaktır; (k s ) böylece tayin olununca da 
Strickler formülü yardımiyle «n» katsayısı tayin olunur. Neticeler Tab
lo n dedir. 
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TABLO II 

Kesit: 48 

N n, N n, 

ı 0,0336 11 0,0352 
2 0,0238 12 0,0269 
3 0,0349 14 0,0305 
4 0,0235 15 0,0290 
5 0,0355 16 0,0294 
6 0,0233 17 0,0289 
7 0,0352 
8 0,0240 

n ..... ...... = 0,03 

Kesit: 33 Kesit: 48 

N Dı N n, 

ı 0,0254 2 0,0216 
4 0,0328 4 0,0335 
9 0,0303 5 0,0233 

lO 0,0295 7 0,0335 
11 0,0281 13 0,0312 
12 ,0,0234 15 0,0246 
18 0,0327 17 0,0276 
20 0,0273 20 0,0253 

22 0,0293 
30 0,0376 
32 0,0246 

n ..... ı.mo = 0,029 n .......... = 0,029 

(59) 

(n) 'in değeri her düşeyde ayrı ayrı hesaplandıktan sonra (59) formülü 

vasıta.siyle bütün kesite tekabül eden (n) 'in değeri bullunur. Şekil 7 de 
gösterilen ölçüm neticeleri kullanılarak n = 0,030 ve Şekil : 6 dakiler 
vasıta.siyle de n = 0,029 elde edilmiştir. Her iki değer bu nevi akarşular
da normal olarak tesadüf edilen değerlerdir. 
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4.5 - E!Jısteiıı fonnülünün tatbikatının sonuçlan : 

Einstein taban direncini iki kategoriye ayırmaktadır : kum iriliğin
den mütevellit direnç, taban şekillerinden mütevellit direnç. 48 kesitinde 
yer alan ve debisi 42 m3/ sn. olan akımı gözönüne alalım. Bu takdirde : 

J = 0,000 1125 U = 0,44 m/ sn. 
l' = ıo··. ks = n~5 = 17m/ m 

dir. Einstein kum pürüzlülüğünün Du, ten doğduğunu kabul ettiğinden 
hesaplara bu değer ithal edilecektir. Tabandan alınan nümune üzerinde 
yapılan bir granülometrik analiz sonucunda D oJ = 17 m/ m olarak t es
bit edilmiştir. Einstein'in R' ve R" değerlerini tesbit için Vananinin tav
siye ettiği metot kullanılacaktır. O halde Vanani'nin parametrelerini 
hesaplıyalım : 

_ u = 10166 
V gksi ' 

~ 1.12 x ıo• 

Şekil 8 deki abaktan : ~ = 15.60 elde edilir. ,. 
U deneysel yoldan bulunduğu için 

0.44 
U' • = - 0.0282 15.60 

buradan da: 

U' • \ 1 gR' .i 

.. 

çıkar. Hidrolik yançap R = 1,08 olarak hesaplanmıştır. R = R' + R " 

R' = 0,705 
t:-ğıntısından da 

R" =- 0,375 
değerine varılır .. R" böylece malum olunca da : 

U \ gR"j 
U. 0,02 m sn. 

olur. U. , U. tayin edildiğine göre akım denklemlerini yazmak müm
kündür: 

u R' ) = 5.75 log (-.- 12,27 x 
ks . U'• 

- -.-. = 5.75 lcg -- 12.27 x U ( R" ) 
u. kş 

Şimdi U: , U : · , R' ve R" yerine denyesel değerlerini koyalım : 

~- = 5.75 log (.2•70~ x 12.27 ) 
0,0282 ks 

u 
0,02 

toplam sürtünme hızı: 

5. 75 log ( 
0·~:5 x 12.27 ) 
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<ılduğundan : 

U • = 0,0346 m/ sn . 
.elde edilir. 

x, (kş / 8) nın fonksiyonudur ve Şekil : 1 deki eğri yardımiyle ta-

rif edilmiştir. İçinde 
kşU. 

bulunduğumuz halde 
tJ 

> 68 olduğundan 

x = 1 kabul edilebiil.ir. Böylece x, k 5 = 65, U. ve R malu.m olunca 42 
denklemi (C) katsayısını tayine kafi gelecektir. 

c = 52 
(12) denklemi aracılığı ile de : 

n = 0,0195 
Bu netice tatbikata uygun değildir. 

4.6 - Monom tipindeki fonnüDerin tatbikatının sonuçları : 

Monom tipindeki formüllerin tatbikatı matematik yönünden olduğu 
kadar benzeşim yönünden de kolaylıklar sağlar. Bu bakımdan imkan 
nisbetinde bu tipten ifadeler üzerinde durulmaktadır. Mamafih tatbikat 
ı::ahalarının vüs'ati hakkında bir fikir ediilmesi gereklidir. Filvaki bunlar 
tabiatı (R/ kg ) 'in ancak belirli değerleri için ifade edebilmektedir (•). 

___"Q_ = C (____!!:__) n 

u,.. ks . 
denkleminip deneysel yoldan belirlenmesi mümkündür. 

Şekil ü'u gözönüne alalım. Burada absis eksenindeR/ D yahut h/ k 5 

.ordinat ekseninde de -8~;-- gösterilmiştir. 
- p 

j u: 
. s~F = "1J:! 

dir. Yukarıda tarif edilen düzlemde temsilci noktalar bir doğru üzerinde 
sıralanmaktadır. Bu doğrunun eğimi «n», başlangıca mesafesi ise C 
dir. Göksu ırmağı için değişik debilerde yapıılan deneyterin sonucu Tab
lo III de gösterilmiştir : . 

TABLO m 
Q ma/sn. R J D, 

42 1,08 0,0001125 0,00011 
83 1,37 0,00018 » 

148 1,64 0,0003 » 

D, = temsilci yançap 

(•) F. Şentürk : Contributlon a la similitude des modeles a fpnd mobile. 
Toulouse 1964. Doktora tezi. 
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Şekil 9 da n n = 0,35 bulunacaktır ; o takdirde 61 bağıntısı da (62) 
şeklini alır : 

_!L = c (__B:__)0·33 
u. ks 

(62) 

(62) bağıntısı Q = 148 m3/ sn. ile Q = 42 m3/ sn. arasındaki fasılada 
tabii akımı ifade etmektedir. Bir ekstrapalasyon ancak makUl hadler ara-

-.to 

~ 
....- ! 

~ 

~ 
v---

,.......... ~ 
~ 

• .. .. '!! - • ~ 
.. ~ a f-d o 

Şekil : 9 

sında cari olabilir. Daha ilerisi için yeni ölçümler yapmak mecburiyeti 
vardır . 

4. 7 - Taban şekilieri ile ilgili direnci veren formilllerin tatbikatı : 

Taban şekillerine bağlı olarak direnç logaritmik formüller vasıtasiy
le belirlenebilir (" ) . Göksu nehri tabanındaki şekiller deneysel yoldan, 
ültııason aletiyJe tesbit edilmiş ve hareketin kum bankları vasıtasiyle 
olduğu anlaşılmıştır. Bunlar geometrik şekil itibariyle eksibelerin üst 
limiti ile ters eksibelerin alt limiti arasında değişmektedir. Bu demektir 
ki Q = 42 m3/ sn. için taban, geçiş bölgesindeki taban şekilleri ile kaplıdır. 

Şekil 10 da taban şekillerini birbirinden ayıran ampirik tirnitler gös
terilmiştir. Bahis konusu debi için 48 kesitinde 

U • = 0,44 m/ sn. 
U = 0,0346 m/ sn. 

(•) F. Şentürk: Nehir Islahında Benze§lm, Ankara 1964-. 
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OJ 10 d 

Şekili : 19 

bulunmuştur. Ayrıca Dm = 12,5 m/ m dir, 
bu ça.pa ait çökme hızıdır. 

Ayrıca: 

u. n 
= 300 

~= 0144 w , 

.l 

.,. 
: 

' 
i ıcr• 

d ,. d~ 

w 24 cm/ sn. (* ) 

dır. Bu değişkenler Şekil : 10 da geçiş bölgesindeki bir noktaya tekabül 
eder. Demek ölçüm neticeleri teorik limitl~re, Göksu özel halinde, uy
maktadır. Şimdi de değişik taban şekillerinin limitlerini tayin eden şe. 
kil : 1l'i gözönüne alalım. Bu limitlerin, akımın lüzucetine tabi olal·ak 
belirtilmiş bulunan ampirik , sabitesine bağlı olduğu bilinmektedir. 
Dalgacıklar için e = 0,0002, eksibeler için ise E = 0,0001 dir. 

U • e = 0,0345 x 0,0001 = 
345 

V 1o·u 

_Q_ = 12.75 u. 
(*) Göksuyun rilsup karakteristikleri şunlardır: D

90 
= 26 m/ m 

D6~ = 17 m/m o .. = 145 m/ m 
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Bu koordinatlan haiz nokta da tranzisyon bölgesinde görülmektedir . 

... 

N 

Noktanın yerine göre akım denklemi şu olacaktır : 

____..!:!..__ = 15.50 - 5.75 log u. e (63) 
u~ u 

( r ) yerine 0,0001 ve u yerine de 10-" koyacak olursak 

u 
u. = 15.50 - 5. 75 log 100 U • 
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bulunacaktır. Bu bağıntı U • i (U) luzının fonksiyonu olarak tayin et
rneğe yarar. Q = 148 m3/ sn. için, U = 1 m/ sn. dir. Demek ki u. 'ı bu 
yoldan hesaplamak mümkün olabilecektir. Taban şekillerinin karakteri 
değişince U • 'ın değeri de değişir. Göksu nehri özel ha!inde U • = 0,095 
dir. Demek ki bu takdirde 40 denklemi vasıtasiyle ks ve dolayısiyle de 
«ll» tayin edilebilecektir. 

u 
u. = 6.25 + 5. 75 log 

k 5 =- 0,447 
n = 0,0353 

R 

k s 
40 

Q debisinin bu değeri için taban şekillerinin n 
kilde değişmeleri mümkündür. 

0,0353 olacak şe-

5 - Netice: 

Yukanda söyılenilenler muvacehesinde çeşitli ampirik formüllt>r 
hakkında bir fikir edinmek mümkündür. 

Manning ve Chezy formülleri birbir'erine denktir. Bu formüllerden 
aşağıdaki şartlar dahilinde muvaffakiyetle faydalanılabilir. 

1) Ölçüm kesiti ırmağın nisbet en doğrusal bir ke::::iminde bulut\
malıdır, 

2) Ölçüm kesiti civarında sanat yapısı bulunmamalıdır, 

3) Serbest sabhtaki hız ölçümleri büyük prezisyon ile yapLmalıdır. 
Menderes'e en yakın kesit bu Menderes'in memba tarafından 

nehri vasati genişliğinin 15 katına eşit bir mesafede bulunma
lıdır, 

4) Ölçüm hatalarından kurtulmak için bir noktadaki ölçümleri en 
aşağı üç kerre tekrarlatmalıdır. 

Bu şartlar dahilinde «D» katsayısının değişimleri debi değişimine 
bağlı kalır. Bu formüller ırmak sahilılerinin tesirinin ihmal edilebilmesi 
halinde hakikıa.te daha yakın neticeler verir. 

Stricklerin tavsiye ettiği formül tabii akımlara tatbik edilemez. Çok 
özel şartlarda laboratuvarda istihraç edUdiğine dikkat etmek lazımdır. 
Filvaki Göksu özel halinde bu formülün verdiği netice bu konuyu des-
teklemektedir. · 

Aynı sebepten ddlayı Manning - Strickler formülünden de pek büyük 
fayda sağlanamaz. 

Logaritmik formüllerin tatbikatı çok dikkatle yapılmalıdır. Akımın 
evvela bu formüllere uygun olduğunu tahkik etmekle işe başlamalıdır 
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Hatta bu takdirde dahi şevlerin tesiri gayet önemlidir ve logaritmik ka
nunun tatbik kabiliyetini kısıtlar. Filvaki hız profillerinin şev yakınla
nnda kıvnlınası buna en büyük delildir. Neticeyi vermezden evvel bir 
hata analizi yapmak lüzumludur. 

Logaritmik formüllerin taban civarında tatbik edilmesi gerektiği 
bilinen bir hakikattir. Bu takdirde profilin yukan kısmından vazgeçile
bileceği meydana çıkar. Bu takdirde dahi bir hata yapılır ki, değeri hak
kında sarih bilgi sahibi olmaklığımız lazımdır. 

İki tip logaritmik formül vardır : Yersel hızı verenler, ortalama 
hızı verenler. İkinciler birincilerden bazı kabulleri dayanılarak çıkartıl
mıştır. Laboratuvar kanallannda ve Göksu'da yapılan deneyler birinci 
tip formüllerin hakikate daha yakın sonuçlar verdiğini göstermiştir. 

İkinci tip formüllerden elde edilen sonuç hakikatte ölçülmesi gerekli 
hızdan daha azdır. Bu olayı taban etkisine bağlamak gereklidir. 

Bu şartlar altında logaritmik formüller ancak üniform akımların yer 
aldığı akarsulara eksende ve tabana yakın bir noktada tatbik edilme
lidir. Özellikle sığ sularda daha iyi neticeler alınır. 

Göksu ırmağı özel hallinde Einstein formülü kabulü güç bir sonuç 
vermiştir. Bu, 

1 Şevlerin büyük ölçüdeki etkisine, 

2 Tabanın durumuna 

bağla.nabilir. 

Bu formül yalnızca tabanın pürümülüğü ile ilgilidir. Dolayısiyle şev 
etkisini sıfıra eşit kılacak gayet geniş yataklar halinde tatbik edilmelidir. 

Göksu'nun tabanının geçiş rejiminde bulunan taban şekilleri ile kap
lı olduğu görülmüştür. Einstein formülü tabanın kum banklan ile kaplı 
olması halinde daha sahih neticeler vermektedir. Taban maılzemesi gro
nlilometrisinin çok yaygın olmaması halinde sonuçlar daha da iyidir. 
Hareketteki malzemenin ince olması ise Einstein formülünün muvaffa
kiyetle kullanılmasım sağlar. 

Taban şekilleri ile ilgili direnç formüllerinin logaritmik formüllerin 
hassalarını taşıdıklarını söylemek mümkündür. Gayet geniş ve tabanlan 
dalgacık veya eksibelerle kaplı akarsularda iyi neticeler verirler. 

Monom şeklindeki formüller hareketi verilmiş bir bölgede tarif et
mektedir. Demek ki parametreleri tayin eden bu sınırlan gayet iyi tes
bit etmek lazundır. Genel olarak bu işlemi yapmak müşkül olup, çok 
gayret ister. En aşağı üç ayrı debi üzerinde çalışmak, bundan sonra da 
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yerinde yapılan ölçümleri derinleştirmek gereklidir. Fakat bu formüller 
cari ise o takdirde bir çok meseleyi gayet basit dlarak çözmek mümkün 
olacaktır. 

ı 

2 

3 
4 
5 
6 
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Tablo IV de çeşitli formilllerin verdikleri sonuçlar özetlenmiştir. 

TA BL O : Çeşitli Akım Formüllerinin Verdikleri Sonuçlıtnn 
Karşılaştırılması 

Q = 42 m8/sn. 

Formülün İsmi 
ı 

n Düşünceler 

- Manning formülü 0,026 Kesit 48 de 
- Manning formülü 0,023 Ortalama değer memba 

kesitleri için. 
- Chezy formülü 0,026 
- Strickler formülü 0,04 
- Logaritrnik formül 0,029 
- Einstein formülü 0,019 



İŞARETLER LİSTESİ 

U = Ortalama hız 

U • = Sürtünme hızı 

U ' • = Kum pürüzlülüğüne ait sürtünme hızı 

u~ = Şekil pürüzlülüğüne ait sürtünme hızı 

R = Hidrolik yarıçap 

R' = Kum pürüzlülüğülle ait hidrolik yarıçap 

R" Şekil pürüzlülüğüne ait hidrolik yarıçap 

j = Meyil 

n = Manning'in pürüzlülük katsayısı 

k = Pürüzlülük boyu 

k. = Rölatif kum pürüzlülüğü boyu 

C - Chezy'nin pürüzlülük katsayısı 

D ·- Rüsup çapı 

"~'• = Kritik kesme gerilmesi 

..\ = Direnç katsayısı 

p = Harekette olan sıvının spesifik kitlesi 

S R• = Reynolds sayısı 

SR• = Dane Reynolds sayısı 

u Kinematik lüzucet 

"' = Islak kesit 

)( = Islak çevre 

s, = Froude sayısı 
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COMPARAİSON DES FORMULES 

D'ECOULEMENT 

Fuat ŞENTORK 
İng. !. T . tt. 

Dr. de l'Universite de Toulouse 

R~SU.l\1:€ 

Les formules empiriques d'ecoulement sont d'abord considerees au 
point de vue theorique et leurs variations donnees en forme d'abaques. 
Ainsi il devient possible de voir leurs limites d'applications d'une façon 
concrete. Elles sont appliquees par la suite a un ecoulement modele; soit 
l'ecoulement prenant place dans la riviere de Göksu. Ainsi une compa
raisan reelle est donnee pour les confronter et determiner leur domaine 
d'application. 

I. I n t r o d u c U o n : 

Il existe dans l'hydraulique plusieurs formules d'ecoulement. Elles 
sont generalement empiriques et ne s 'appliquent que dans des conditions 
speciales qu'il faut chaque fois respecter si on veut obtenir un resultat 
satisfaisant. Or l'ingenieur, presse par le cours des travaux qu'il effectue, 
n'a pas le temps de remonter a la source meme de ces formules et les 
appliquer, quelquefois a des problemes delicats difficilement maniables. 
Il s'agit done de savoir le genre d'ecoulement oiı ces formules sont 
:ıpplicables et pouvoir de meme choisir parmi elles, celles qui conviennent 
le mieux a un cas precis donne. 

Les formules empiriques d'ecoulement sont nombreuses; mais il est 
surtout interessant de connaitre a fond, deux d'entre elles, a savoir la 
formule deManning et de Chezy. On va taeher par la suite de considerer 
avec les deux formules precitees les formules de Strickler, logarithmi
ques, d'Einstein, monomes et les formules de configurations de fond. 

La formule de Chezy s'ecrit: 

U = c y RJ 

La formule de Manning a la forme : 

u = _1_ R2'~ jıtı 
n 

avec: 
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u = vitesse moyenne, 

R = rayon hydraulique, 

j = pente hydraulique, 

c = coefficient de Chezy, 

n = coefficient de Manning. 

Les valeurs des deux coefficients de Chezy et de Manning şe 
decoulent des experiences. L'art de l'ingenieur consiste a choisir parmi 
ces valeurs celles qui conviennent le mieux aux conditions dans lesquelles 
on se trouve. 

Pout que les deux formules precedentes pui'ssent etre considerees 
comme homogenes il faut que les coefficients soient sans dimensions. 
Or, ecrite sous la forme 1, (c) a une certaine dimension ainsi que (n). Il 
est interessant de considerer ces deux formules plus en details. 

2. La varlation du coefficient de Manning : 

La dimension du coefficient n est : 

T 
n=-

Lı ts 
(3) 

Or, comme la presence de T est assez difficilement explicable, on ecrit 
quelquefois la formule de Manning sous la forme : 

u = V g R2 (S j1 /2 
n 

Ainsi, la dimension de n se reduit a : 
n = Lıte 

(4) 

(5) 
1 

L'exposant 6 a une importance primordiate dans l'hydraulique 

fluviale et reviendra par les formules du type monome. 

n est de coutume de mettre (2) sous la forme (6) 

u 
-===--
VgRj 

ı 
(6) 

n 

Or, on sait que la vitesse u. de cisaillement a pour expressian : 

d'oiı: 

u.= V gRj 

u --= u. 
1 
n 

ı 

Vg 

(7) 
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et: 

u. 
ı 

yg 

(8) 

Supposons que la resistance du fond peut 
expressian de forme logarithmique : 

s'exprimer par une 

U= u. ( 5,75 log 12,27 ~ ) 

Remplaçons U par sa valeur tiree de 1, il vient : 

d'oiı : 

u 
u. 

c y Rj 

y g \/Rj 
c 

= 

c= yg ( 5.75 log 12.27 : ) 

(9) 

(10) 

(ll) 

On sait qu'il existe une relation simple entre la forınule deManning 
et celle de Chezy, soit : 

1 
c = -- R1 16 (12) 

n 

En remplaçant c par sa valeur tiree de (12), on obtient : 

I R 
- - R1 1° = 18 log 12.27--

n k 

Or, 13 peut se mettre sous la forıne : 

( +) 1.'6 
n = ----~--~-----

R 18 log 12.27 
k 

Une comparaisan de 8 et de 14 donne en effet : 
K 1 
u = 

u. 

---
R 

18 log 12.27 -k-

(13) 

(14) 

14 est une relation entre le parametre sans dimension ~ et k1/ 6 hauteur 

d'une rugosite donnee. Si on pose : 

38 

(+r /6 
R 

18 log 12.27- k-
= 0 (:) (15) 



On aboutit a la relation : 

n= 0 ( ~ ) k 1
1

6 (16) 

0 (R/k) etant sans dimension, n a la dimension de k1
/

0
, c'est-a-dire : 

R 
k 

est generalement appele la rugosite relative quant il peut etre mis 

sous la forme h/D. 

V en-Te-Show ıa donne un faisceau de courbes exprimant la relation 
16. n est possible de suivre la variation de n en fonction de R/ k et k en 
rartant de l'abaque de Ven-Te-Schow. Cependant, dans le cas d'un cours 
d'eau, la determination de «k » est generalement impossible; l'emploi 
de tels abaques devient done problematique. 

On sait que Strickler a pu d'autre part exprimer le coefficient «n~ 
par la formule : 

ı c 
(17) =--= 

n ~P 

p : diametre des grains de sable colles sur les parois du canal d'essais. 
Cette formule ne s'applique que dans le cas oiı l'ecoulement prend 

place dans une conduite a parois tapissees de sable a granulometrie 
uniforme. Strickler a trouve dans les conditions precedentes : 

c= 26 

La formule 17 a pris done la forme : 

ı 26 
p = Deo --= (18) 

Remplaçons cette valeur de «ll» dans 
de Manning; on obtiendra alors : 

l'expression de la formule 

U = 26 R 2 la ·ı /ı J 
~ Duo 

(19) 

La formule est connue sous le nom de ~a formule de Manning -
Strickler. Elle ne peut etre appliquee qu'a des cours d'eau coulant dans 
leurs alluvions et ayant un lit uniforme depourvu de toutes sortes 
d'irregularites et exempt de vegetations. 

3. La variation du coefficient de Chezy : 

Le coefficient C de Chezy a la dimension : 
Lı n 

c= - -
T 

Velimination de cette dimension conduit a poser : 

(20) 
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c = v C' v g (21) 

D'oiı: 

oiı 

U = v c' v gRj (22) 

On peut faire apparaitre U • dans la formule (23) et obtenir : 
u 
-- = v c' (23) u. 

u c ---- - {24) 
u. vg 

On sait que la tension de cisaillement dans une conduite 8. seetion 
circulaire peut s'exprimer par : 

et 

o u 

o u 

ı 
To=-- ApU2 

8 

}.. coefficient de resistance des parois, 

p : masse specifique du liquide en mouvement, 

U : vitesse moyenne. 

La relation (25) peut se mettre sous la forme: 

To >.. U2 =u. =---
p 8 

u 
=v ~ u. 

u = V s; vR· J 

On voit que le coefficient de Chezy n'est autre que : 

c = v 8}..& 

{25) 

{26) 

(27) 

(28) 

(29) 

En combinant 29 avec 23 on aboutit iı. la relation 30 qui exprime 
le facteur de resistance en fonction du coefficient (>.) 

~ = v ~ (30) 

La formule de Manning - Strickler peut etre transformee en : 

U = 26 ( DR )ı'6 vg 
u... 90 
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pour generaliser remplaçons Doo par D : 

u 
u. (31) 

o u 

(32) 

On voit que: 

C' = f ( - ~ -) (33) 

resultat a retenir puisqu 'i~ souligne la difference qui existe entre le 

coefficient de CMzy et de Manning. 

Le nombre de Reynolds peut s'ecrire: 

SR = UR = ____!:!___ u. D 
u u. u 

R 

D 
done: 

C' = f' ( Sa , S a• , ~ ) 

avec: 

UR 
SR =-

u 
le nombre de Reynolds 

(34) 

(35) 

sa.= u.n 
V 

le nombre de Reynolds relatif au grain 

S R• definit un nombre sans dimension qui a la meme forme que 
le nombre de Reynolds. n est introduit par Von Karman et peut etre 
obtenu par une analyse dimensionnelle ou par la consideration du 

mouvement au voisinage de la couche limite. 

La relation 35 pennet d'expliciter le coefficient de Clıezy. En effet, 
supposons que le mouvement prend place dans une conduite circulaire 
a parois rugueusses. La formule logarithmique peut donner alors la 
valeur de la vitesse moyenne : 

U R u.- = 6.5 + 5, 75 log ks 

ks etant la rugosite relative en sable. 

36 peut s'ecrire aussi : 
R v C' = 6.5 + 5,75 log ~ 

(36) 

(37) 
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et 

RU. ks u. 
V C' = 6.5 + 5,75 log -- - 5.75 log 

u u r 
C = v g ( 6.5 + 5.75 log ~ ) 1 

l RU. ks u. 
C = 20 + 18 log -- - 18 log --

u \) 

(38) 

~39) 

La re'!.ation 39 permet de calculer C en fonction du nombre de 

Reynolds reduit R U!. et du nombre de Reynolds relatif a la rugosite 
\) 

ks u. . La vitesse moyenne de l'eau dans unoanal a rugosite assimilable 
u 

a une rugosite relative en sable et a seetion trapezoidale est donnee par 
la formule de Keulogan : 

U R R -u.- = 6.25 + 5.75 log ~ = 5.75 log 12.27 ~ (40) 

Cette formule ne peut s'appliquer que dans le cas oiı. l'ecoulement 
a une turbalence pariaitement developpee. Si l'influence de la viscosite 
est sensible c'est-a-dire si la double inegalite : 

5 < R u. < 68 
\) 

c.st valable 40 ne s'applique plus. Einstein introduit pour de tels cas un 
facteur de correction «X» ; 40 prend alors la forme : 

U R u. = 5.75 log 12.27 k;- x (41) 

Remplaçons ~ par sa valeur tiree de 28 et 29 

c R = 5.75 log 12.27 ~ x 
yg 

d'oiı.: 

C 
RU. ks u. 

= 18 log 12.27 -- - 18 log --- + 18 log x 
\) \) 

(42) 

C'est l'equation generaile de la variation du coefficient de CMzy. 

Elle presente des particularites qu'il est interessant d'etudier de plus 
pres. 

- R U • , nombre de Reynolds reduit 
V 

Ce nombre sans dimension permet d' etudier le regime de mouve
ment, soit en effet : 
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RU. < 5 
V 

5 < RU. > 68 
V 

RU. > 68 
V 

ecoulement laminaire (•) 

region de transition du regime laminaire au regime 
turbulent 

ecoulement turbulent a turbulence completement 
developpee. 

n est possible de montrer que l'influence de rra viscosite augmente 

ou diminue suivant les valeurs prises par RU. ( .. ). 
V 

A la limite du regime laminaire, c'est-a-dire pour R u. - 5 la 
V 

valeur du coefficient C sera definie par la relation : 

C = 32 - 18 log k s U"' + 18 log x (43} 
V 

C'est une limite inferieure pour C; limite variable d'ailleurs en 

u. R 
fonction de SR et de X • Comme pour --< 5 le regime n'est plus 

V 

turbulent les formules du type logarithmique ne s'appliquent plus, 43 
definit done vraiment une limite inferieure pour le coefficient C. 

Ala limite inferieure de la viscosite c'est-a-dire pour R u. = 68, 42 

prendra la forme : 

c= 53 18 log k s U • + 18 log x 
V 

V 

(44} 

A partir de R u. = 68 l'influence de la viscosite est 5 fois inferieure 
• 

a l'influence de l'inertie; on neglige par convention l'influence des forces 
de viscosite par rapport a l'influence des forces d'inertie. 

ksU •, nombre de Reynolds relatif au grain 
V 

Ce nombre sans dimension permet d'etudier ['etat de la paroi de la 
.:.onduite. Soit, en effet : 

ks u.< 
3

.
63 

paroi hydrauliquement lisse; la hauteur de rugosite 
etant trois fois inferieure a l'epaisseur de la couche 
limite. 

V 

3.63 <ks U._ < 68 
ll 

les rugosites ne sont pas completement developpees. 
On est dans une region de transition qui separe la 
paroi hydrauliquement lisse de la paroi complete-
ment rugueuse. 

(*) F. ŞENTüRK - Nehir Hidrollgfude Benzeşim, Ankara 1964. 
(U) H. SCHLICHTING - Boundary Layer Theory. 
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. ks u. = 11,6 
V 

ks u. > 68 
V 

la hauteur des rugosites est egale al'epaisseur de la 
couche limite 

parois completement rugueuses; ~a hauteur des ru
gosites depasse de six fois l'epaisseur de la couche 
limite. 

x, facteur de correction 

L'influence de la viscosite fait devier de la realite les resultats 
obtenus a partir de la formule 40. Cette deviation est corrigee par 
l'introduction du facteur «X». de correction (• ) qui lui-meme repose 
sur les experiences de Nikuradse ( • • ) . n est defini par la figure 1 qui 

represente la courbe de variation en fonction de +. Or, on sait que : 

ks 1 ks U,. 
- 8- = 11.6 -V-

• . ·ks u. n est done possıble de calculer x en fonction de -
v 

(45) 

Soit la formule d'ecoulement d'une conduite circulaire a parois 
regueuses: 

o u 

u 
u;- = 8.5 + 5.75 log _Y_ 

k 
(46) 

u = 5.5 + 5.75 log yU. + 3.00 5.75 log kU. (47) 
U.\< V V 

Les deux premiers facteurs de cette formule representent la 
resiatance d'une conduite circulaire a parois lisses a l'ecoulement. Les 
deux demiers facteurs definissent done l'influence de la rugosite sur 
l'ecoulement. Supposons maintenant que sR.est compris entre 3,63 et 
68. Il s'ensuit que cette influence n'est pas complete d'oiı un ecart que 
«X» corrige; 4 7 prend alors la forme : 

u yU. klT -u = 5,5 + 5,75 log - + 3.00 - 5.75 log - • + 5,75 log x (48) 
• V V 

R ı k u.\< ı ti , d 45 · · u ı. emp açons -- par sa va eur ree e ; aınsı -U sera reprt:-
v • 

sen te en fonction de - ~ 

u ~. k -u;-= 5.5 + 5.75 log -
11

- - 3.12 - 5.75 log -
8

- + 5.75 log f (k/ô) 

(49) 
( • ) H. EINSTEIN - R lve r Channel .RoughnPss. ASCE, vol 1171, 1952. 
( .. ) F. ŞENTüRK - Sıwr Tabakası Kalınlıguun Deg"işiınlne Dair, Ank. 19fH. 
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Puisque les deux premiers termes representent l'etat de l'ecou
lement dans le cas d'une conduite a parois llsses il s'ensuit que pour un 
tel cas on doit avoir : 

{ 

k u. = 3 63 
V ' 

- 3.12 - 5.75 log k + 5.75 log f (k/S j = O (50) 

On obtient ainsi un point de la fonction x = f ( +) . Cette methode 

conduit aux ıautres points de la courbe pour k U • > 3,63. Pour 
V 

k u. < 3,63 la courbe s'obtient en partant des essais de Nikuradse 
V 

(figure I). La representation graphique de l'equation 49 permet de 
suivre la variation de C en fonction des variables precedentes. La figure 
2 mantre l'allure des courbes de variation de C dans le plan defini par 
k/8 et C. Chaque courbe represente un etat de l'ecoulement qui se 

traduit par R u. = ct0 • Les corrections necessaires sont portees en 
u 

fonction de +et de la figure 1. Ainsi l'influence de la viscosite se 

traduit par un ecart de la ligne droite ( cf. a la droite en pointille sur 
1 

la figure 2). Cette famille de courbes presente les particularites suivan-
tes: 

U k 
1. La courbe se reduit a une droite a partir de l'abscisse-•- = 68 

u 

2. Le prolongement de la droite recoupe la courbe a l'abscisse 

u. k = 3,63 
V 

u. k 
3. Pour-- < 3,63, la paroi est consideree comme hydraulique-

u 
ment lisse, cette partie de la courbe ne represente plus la realite puisque 
les coefficients des equations fournissent la resistance des parois a. 
l'ecoulement differents de ceux qui ont servi a etablir les courbes. 

4. La courbe coupe l'axe des abscisses en un point pour lequel 
C = O, done U = O. En realite, ce point est un point fictif. En effet, 
le nombre de Reynolds reduit etant fini, on doit avoir une valeur pour 
U • . Mais C = O, U = O done U • doit etre nul. Le point est done bien 

fictif. Soit aa courbe correspondante a R U • = 68. Au point fictif, la 
V 

valeur du nambre de Reynolds relatif a la rugosite devient : 

k s U • = 70 x 11.6 = 810 
u 
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68 ----- -
810 

ı 

11.6 
{51) 

c'est-a-dire la hauteur de la rugosite relative en sable est egale douzc
fois le rayon hydraulique ou dans le cas d!un canal extremement large 
douze fois la profondeur de l'eau. On voit que la limite superieure de la 
rugosite relative en sable peut etre ainsi determ.inee. 

5. La perpendiculaire au point de tangence a ~a tangente paralltHe 
ala partie droite de la courbe coupe l'axe das abscisses en un point qui 

est fonction du nambre de Reynolds reduit. Pcur ks u. = 3,63 le point 
1) 

de tangence se trouve sur la courbe dont le nambre de Reynolds reduit 
correspondant est egal a 15,8. Or cette limite : 

Ru. = 15.8 
V 

definit"la limite mediane" (•) qui indique que l'influence des forces 
dues a. la viscosite est egale a. l'influence des forces dues a. l'inertie. 
L'abscisse du point de tangence est : 

ks u. 
-- = 10,6 (52) 

V 

Cette valeur est caracteristique. En effet, elle se retrouve dans la 
dHinition de la limite inferieure de la formatian des rides (•) : 

U e u. 
-u = 10,6 5.75 log-- (53) 

* V 

n est possible de definir C en fonction de R/kş ( .. ). En effet, soit 
RU. 
--· = a, d'oiı : 

11 

18 log 12.27 RU • = 18 log 12.27 a = b 
1) 

D' t t R U • d ·ı ' au re par -- = a, con uı a : 
11 

u-~ ,.- R (54) 

Remplaçons cette v.aleur de U • dans I' expressian du nambre de 
Reynolds relatif au grain : 

ks u. k5 -- = a -- (55) 
V R 

Remplaçons dans la relation 42 la valeur de sR. tire de ( 42). On 
obtiendra alors : 
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k s 
C = b + 18 log a -- + 18 log x 

R 
(56) 

Cette equation satisfait au graphique experimental de Nikuradse. 
La figure 3 permet de reunir les differents resultats des differents 
chercheurs. n est interessant de voir que les points obtenus a partir du 
graphique de la figure 2 s'alignent sur des courbes definissant la limite 
qui separe l'ecoulement laminaire et la limite superieure de la turbulence 
parfaitement developpee. 

4. Comparaison des differentes formules d'ecoulement: 

La comparaisan theorique des differentes formules d'ecoulement e~t 
dififcile a faire pusque celles - ci sont plus ou moins empiriques. n existe 
cependant une methode pratique de comparaisan; c'est la methode expe
rimentale qui consiste a appliquer les differentes formules a un cas 
donne, sait a un trançan de riviere compris entre deux sections transver· 
sales prealablement determinees. On pourrait alors comparer les resultats 
entre elles en les referant a une base commune. Cette base commune est 
choisie dans cette etude de telle façon que les formules d'ecoulement 
existantes puissent etre transformees avec facilite pour conduire les 
resultats a une definition unique. Cette definition est le coefficient de 
Manning, sait «n». 

On a travaille sur une riviere de Turquie qui se jette dans la Medi
terranee et qui s'appelle : Göksu. Elle a un debit minimum de 15 m'/sE'c. 
et le debit millenaire atteint 2100 m3 / see. Le debit annuel est au 
voisinage de 400 m3/ sec. (Figure 4) . 

La riviere est coupee a la sortie meme de la gorge etroite de Göksu 
par un barrage en riviere qui amene 10 m 3 / see. des eaux de eelle-ci 
dans la plaine de SNifke en vue d'irriguer le perimetre de Göksu de 
10 000 hac de superficie. Une petite usine amenagee sur le canal princi
pal permet d'alimenter la petite localite de Silifke qui borde la riviere. 

48 sections numerotees de ı a 48 sont amenagees sur le cours d'eau 
afin de faire les mesures necessaires . Ces mesures sont les suivantes : 

1. Mesure instantanee des cotes de l'eau dans les 48 sections, 

2. Determination de la seetion mouillee en 48 sections, 

3. Determination precise de l'espacement des 48 sections, 

4. Mesure de debit dans les sections 44 et 39 pour quatre debits 
differents, 

5. Determination du profil du cours d'eau par la sonde a ultrason, 
6. Determination des configurations de fond par ultrason, 

47 



7. Prelevement des echantillons du materiau tapisaant le fond du 
cours d'eau dans les 48 sections, 

8. Determination du chemin suivi par le materiau solide par la 
methode des sables radioactives. 

Une carte des lieux est etablie d'avance avec la precision necessaire. 
L'application des differentes formules a cet ecoulement modele a conduit 
aux resultats qui seront discutes dans :la suite. 

4.1. Vapplica.tion de Ya formule de M.anning : 

Comme on vient de le voir, la formule de Manning est 
une relation empirique entre les differentes caracteristiques d'un 
ecoulement donne. Ces caracteristiques pouvant etre determinees dans la 
nature, on peut calculer ainsi la seule inconnue restante, c'est-3.-dire le 
coefficient empirique de rugosite. On sait que la formule s'applique a des 
ecoulements permanents et uniformes. Or, il est iıllusoire de trouver dans 
la nature de tel mouvement hydraulique. Ce qui interesse l'ingenieur c'est 
l'ecart qui s'ensuivra par l'application de la formule a. un ecoulement 
naturel. Les 48 sections choisies specialement sur la riviere Göksu furent 
done le siege d'une etude qui permettra de voir l'ecart en question. Les 
operations furent menees de la façon suivante : 

1. Le debit de la riviere fut mesure dans les sections 48 et 33 par 
la methode de determination des vitesses par moulinet. 

2. En meme temps, on mesure dans les 46 autres sections les niveaux 
d'eau. 

Les sections mouillees etant ainsi connues, on determine : 

la surface mouillee 

le perimetre mouille 

j ( a vee un e ce rtaine erreur} 

la vitesse moyenne comme etant U =_ç_ 

L'application de la formule (2) devient alors possible. Une premiere 
campagne de mesures a donne : 

Q = 42 m~/sec. 

Ceci etant, les resultats obtenus par l'application de la formule 2 
sont groupes dans le tableau I. 

48 
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No d ordre w X 
de la see- m2 m 

tion 

3 39,87 83,9 
5 32,60 60,8 
6 42,5 50 
7 88,6 54,5 
9 85,2 46,4 

10 111,2 45,7 
ll 50,4 49,1 
12 50,0 1 51,4 
13 62,0 74,2 
14 144,6 49,3 
15 40,0 54,9 
16 55,4 47,3 
17 109,4 67,3 
18 36,8 26,3 
19 47,25 46,1 
20 57,4 52,7 
21 78,6 50,5 
22 79,2 49,6 
23 89,0 46,6 
24 80,2 49,0 
25 65,6 58,5 
26 95,0 54,9 

27 89,20 54,2 

28 80,9 51,2 

29 97,3 46,0 

30 85,0 36,8 

31 98,2 59,8 

82 133,6 59,1 

33 92,4 55,1 
34 63,00 75,1 

85 44,30 66,4 

36 46,40 86,8 
37 
38 77,00 56,2 

39 89,00 65,5 

40 92,00 63,1 

41 95,00 57,3 

42 95,40 71,4 
43 92,70 71,9 

44 98,40 73,0 
45 94,00 67,2 
46 103.60 79,0 

47 97,50 84,7 

48 97,75 89,4 

TABLEAU I 

Q = 42 m3/sec. 

R jl/ 2 

0,475 0,04837 
0,536 0,04837 
0,85 0,05 
1,63 0,01268 
1,84 0,01268 
2,43 0,0412 
1,03 0,03912 
0,97 0,03912 
0,84 0,03912 
2,93 0,04850 
0,87 0,02863 
1,17 > 
1,63 > 
1,40 0,0333 
1,03 0,01703 
1,09 > 
1,56 > 
1,60 > 
1,91 > 
1,64 > 
1,12 0,01703 
1,73 > 
1,65 > 
1,76 > 
2,12 > 
2,31 > 
1,64 > 
2,26 > 
1,68 > 
0,84 0,0462 
0,67 0,04278 
0,53 » 

1,37 0,01095 
1,36 0,01095 
1,46 > 
1,66 > 
1,34 > 
1,29 > 
1,35 > 
1,'10 > 
1,31 > 
1,15 > 
1,09 > 

' 
u n 

0,0317 0,928 
0,0281 1,14 
0,052 0,87 
0,042 0,42 
0,044 0,43 
0,220 0,33 
0,054 0,73 
0,052 0,74 
0,058 0,60 
0,40 0,26 
0,034 0,77 
0,048 0,67 
0,117 0,34 
0,042 1,01 
0,022 0,78 
0,028 0,65 
0,048 0,47 
0,050 0,47 
0,063 0,42 
0,051 0,46 
0,033 0,56 
0,063 0,39 
0,060 0,42 
0,074 0,41 
0,068 0,38 
0,063 0,44 
0,057 0,38 
0,106 0,28 
0,060 0,40 
0,070 0,58 
0,039 0,24 
0,035 0,80 

0,028 0,48 
0,032 0,42 
0,035 0,40 
0,039 0,40 
0,034 0,39 
0,033 0,40 
0,036 0,38 
0,035 0,39 
0,031 0,43 
0,027 0,45 
0,026 0,45 
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On voit que pour la riviere Göksu et sur une longueur de 4 km. 
le coefficient de rugosite varie entre 0,026 et 0,40. Groupons ces coeffi
cients en tre eux; on aura alors : 

Pour les sections : 3, 5, 6, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47 tt 48 

n = 0,033 

Pour les sections : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 : 

n = 0,0516 

n faut d'autre part remarquer que les valeurs de «D» atteignent 
dans les sections 14 et 10 respectivement les chiffres 0,40 et 0,22. On 
sait que ces valeurs correspondent a des canaux completement obstrues 
par une vegetation abondante done elles ne sont pas normaıles pour une 
riviere qui coule librement dans ses alluvions. 

Si on examine le premier groupe, on verra que les sections apparti
ennent plutôt a une partie plus ou moins uniforme de la riviere; il n'y a 
pas de courbes marquees et le fond ne presente aucune anomalie ainsi 
que les berges recouvertes d'une vegetation normale composee d'arbus
tes nains et de saules. Tandis que les sections du groupe II appartif\ıı
nent a des regions oiı le fleuve presente des courbes. n faut cependant 
attirer 'l'attention sur les sections 31, 32, 33 qui sont situees dans une 
partie rectiligne du cours d'eau. Or, les valeurs correspondantes de «D» 

sont 0,063; 0,11; 0,06. Ces valeurs fortes resultent du remous du pont 
qui se trouve situe entre la seetion 33 et 34. 

Done, dans le cas qui nous occupe, le coefficient de rugosite ne peut 
pas etre determine d'une maniere precise. On peut dire a la rigueur que 
la riviere presente un coefficient au voisinage de 0,033 dans les parties 
rectilignes. Quant aux courbes «D», varie suivant les particularites 
presentees par la courbe elle-meme. 

4.2. L'application de la forınule de Strickler : 

On sait que Striclcler a pesente la formule 18 pour definir le coeffi
cient «D». D'apres la nature meme des essais qu'il a effectues, cette 
formule ne doit pas s'appliquer a des ecoulements naturels dans le cas oiı 
ceux-ci ne presentent pas les deux caracteristiques suivantes : 

1. Cours d'eau tres large, c'est-a-dire la profondeur de la riviere 
est faible par rapport a la largeur done influence des talus nulle. 

2. Cours d'eau a fond plat c'est-a-dire dont lıa. rugosite peut se 
reduire a une rugosite relative en sab'le acceptable. 
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Dans le cas de la riviere de Göksu la formule de Strickler conduit a 
une valeur inacceptable. 

avec 

n-
~ Duo 

26 - 0,021 

Duo = 26 mm. 

C'est la rugosite d'un canal en terre tres bien entretenu. 

4.3. L'applcation de la formule de Chezy : 

L'application de la formule 12 permet de passer directement du 
coefficient de Manning au coefficient de Chezy. Cependant, la formule 
de Chezy telle qu'ehle est presentee sous la forme I ou 23 permet d'atta
quer le probleme d'ecoulement d'une façon plus directe. En effet, appli
quons-la a la seetion 48, on aboutira : 

u 
C= v RJ = 39.88 

qui equivaut a n = 0,025 

Soit la forme 43 de ce meme ccefficient : 

C = 18 log 12,27 RU. 
1) 

18 log k s U • + 18 log x 
1) 

Pour calculer (C), il s' agit naturellement de determiner d'abord x 

qui se presente comme une fonction de ~s . n s'agit done, d'abord de 

determiner la valeur de (k s). Il existe une methode simple qui permet 
de la determiner dans le cas ou l'ecoulement satisfait aux conditions de 
la loi logarithmique. Or, on verra dans la suite que dans la riviere Gök
su, l'ecoulement satisfait justement aux conditions precitees. Pour une 
premiere approximation, supposons que l'ecoulement est determine par 
la formule: 

u 
u. 

R = 6,25 + 5,75 log--
k. 

Appliquons-la a la seetion 48; on obtient alors : 

k 5 = 0,080 

n est interessant de noter que la formule de Strickler conduit a 
n = 0,025 pour la valeur precedente de la rugosite relative en sable. A 
une temperature moyenne de 20° C et pour la seetion 48, on a : 

k 5 u. 
~ 2800 > 68 

1) 
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On voit que sR. est de beaucoup superieure a 68, done X peut etre 
choisi egal a ı, la forrnule 43 prend done la forrne : 

RU.v. ks u. 
C = 18 log 12,27 - - - 18 log -- (57) 

1J 1J 

L'application directe de 57 conduit na tureliement a C = 39,88; ce qui 
est irnportant dans la forrne 57 c'est qu'il est possible de suivre la 
variation de C dans la seetion 48 en fonction de R, c'est-a-dire en 
fonction du niveau de l'eau. En effet, pour la meme seetion 48, la 
relation 57 perrnet de deterrniner le coefficient de Chezy pour un debit 
different, soit : 

Q = 82,75 m 3/ sec. u. = V gRJ = 0,049 

U = 0,67 m/ see. 
RU. = 1,37 X 0,049 X 106 = 6,75 X 10" 

1J 

ks u. = = 3,92xl03 

\1 

R = 1,37 c= 42 

On voit que quoique k 5 reste constant, C varie. On peut suivre 
cette variation sur la figure 5 qui repose sur trois mesures differentes 
de· debit dans la seetion 48. 

Il est evident que les coefficients des formules empiriques ne 
peuvent suivre aucune ~oi prealablement determinee. Cependant, on 
voit sur la figure 5 qu'une seule mesure ne suffit jamais a donner une 
idee precise de la resistance que presente le lit d'un cours d'eau a un 
ecoulement naturel. 

On ne peut se faire une idee des caracteristiques d'une riviere qu'au 
bout d'une etude complete et approfondie puisque ces coefficients empi
riques varient non seulement avec les caracteristiques geometriques du 
lit mais aussi avec les caracteristiques hydrauliques de l'ecoulement. 

4.4. L'etude du mouvement par l'application des formules Ioga
rithmiques : 

Pour deterrniner si le mouvement prend place canformement a la 
loi logarithmique on a fait plusieurs mesures de vitesse dans les sections 
32 et 48 (Figure 6, 7) par les moulinets du type OTT. 

La figure 6 resume les resultats des mesures faites dans la seetion 
33 et la figure 7 reunit les resulltats de mesures de vitesses faits dans 
la seetion 48. On y voit la variation de la vitesse le long de plusieurs 
verticales. La courbe de variation doit repondre de la loi logarithmique 
qui se traduit par l'expression : 
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u2 - Uı = 5,75 log ~ 
u. Yı 

(58) 

avee: u2 vitesse loeale a la profondeur y2 

Uı vitesse loeale a la profondeur Yı 

U • vitesse de eisaillement 

Soit un e variation quelconque ehoisie dans ila figure 7; on aura : 

Yı = 0,30 U ı = 0,466 
y2 = 0,59 U z = 0,529 
y3 = 0,84 u3 = 0,556 

Y• = 1,02 u. = 0,566 

Si on applique la relation 58 aux profondeurs Yı et y2, on deter-
minera u. qui se trouve etre egal a 

u. = 0,0373 

U • etant ainsi determine, on peut ealculer u3 et u. toujours en appliquant 
la formule 58; d'ouu : 

Valeur de Us 

Valeur de u. 

Calculee 
0,563 
0,592 

Mesuree 
0,556 
0,566 

Onpeut done supposer qua la loi logarithmique est applicable dans 
les limites imposees par l'erreur faite par ['emploi des appareils de 
mesure de vitesse. Dans ees conditions on peut appliquer la relation 40 a 
chacune des vertieales sur laquelle on a mesure les vitesses locales. 
k ainsi determine, la formule de Strickler permet dedeterminer le 
eoefficient de Manning. Les resultats sont groupes dans le Tableau II. 

TABLEAN D 
Seetion 48 

N nı N nı 

ı 0,0336 ll 0,0352 
2 0,0238 12 0,0269 
3 0,0349 14 0,0305 
4 0,0235 15 0,0290 
5 0,0355 16 0,0294 
6 0,0233 17 0,0289 
7 0,0352 
8 0,0240 

n ... , •• = 0,03 
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Seetion 33 

N n, 

ı 0,0254 
4 0,0328 
9 0,0303 

lO 0,0295 
ll 0,0281 
12 0,0234 
18 0,0327 
20 0,0273 

n ... , •• = 0,029 

DmoJtD = 
X 

2- ı /2 

n 
N 

N 

2 
4 
5 
7 

13 
15 
17 
20 
22 
30 
32 

Seetion 48 

n, 

0,0216 
0,0335 
0,0233 
0,0335 
0,0312 
0,0246 
0,0276 
0,0253 
0,0293 
0,0376 
0,0246 

n ... , •• = 0,029 

(59) 

Les coefficients de Manning se trouvant ainsi deterınines pour 
chaque verticale ~e coefficient de Manning etendu a la seetion entiere 
sera calcule par la formule 59. Les mesures resumees sur la figure 7 
conduisent a n = 0,03 et celles de [a figure 6 a 0,029, resultats remar
quables et d'ailleurs normaux a une riviere comme la riviere de Göksu. 

4.5. L'etude du mouvement par l'application de la formule 
d'Einstein : 

On sait que Einstein decompose la resistance que presentent les 
fonds a l'ecoulement en deux categories : resistance due aux ondulations 
qui recouv~ent le fond et resistance due a la rugosite relative en sable. 

Soit: 

J = 0,000 1125 U = 0,44 m/sn. 
v = ıo-a k5 = D6~ = 17 m/ m 

les caracteristiques de l'ecoulement au droit de la seetion 48 pour un 
debit de 42 m 3/ sec. On sait que Einstein suppose que la rugosite carac
teristique est egale a Ds~· La courbe granulometrique permet de deter
miner la valeur de D65 qui est trouvee egale a 17 m/ m. Pour appliquer 
la formule d'Einstein nous allons nous servir de la methode preconisee 
par Vanoni. Sait done les parametres de Vanani: 
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u . = 101,66 
V gks ı 

L'abaque de la figure 8 donne : 

us 
-- = 772x107 

. ' gv J 

u 
U'• = 15,60 

Comme la vitesse moyenne est mesur~ sur place on peut tres sirnp
Iement determiner la vitesse de cisaillement relative a la rugosite en 
sable. 

u: = 0.44 
15.60 = 0.0282 

La valeur de U' • etant ainsi determinee, on peut tres simplement 
calculer ~e ra~on hydraulique correspondant : 

u: = v gR' j 

R' = 0,705 

Or, le rayon hydraulique de la seetion est connu et est egal a 1,08. 
Comme R = R' + R", on en tire: 

R" = 0,375 

R" se trouve done determine, d'ou: 

U .. = v gR"j . 
u "= 0,02 m/ see . . 

U',. et U",. sont done determines. n est possible alors d'eerire 
l'equation du mouvement: 

U ( R' ) 

{ 

u'. = 5.75 log ~ 12,27 x 

U ( R" ) - .. - = 5.75log --12.27 x 
u. kş 

Remplaçons U' • , U" • , R' et R" par leurs valeurs, il viendra : 

r U = 5.75 log ( 0•705 
X 12.27 ) i 0,0282 kş 

l _!!._ = 5.75 log ( 
0

•
375 

x 12.27 ) 
0,02 kş 

D'autre part, la vitesse de eisaillement tatale peut etre obtenue a 
partir de: 

uz = U'2 + U"2 . . . 
d'ou: 
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U • = 0,0346 m/sn. 

On sait que x est fonction de ~ et est donne par la courbe de la 
8 

figure ı. Dans [e cas special, qui nous occupe comme u. ks est superieur 
V 

a 68, X peut etre pris egal a l'unite. 

x, k 5 = D6~ , u. et R etant connus, l'equation 42 permet de deter
miner C; sait: 

c= 52 

La relation 12 conduit immediatement au coefficient de Manning 

n = 0,0195. 

resultat peu vraisemblable qui ne peut pas s'appliquer a une riviere 

presentant les proprietes de Göksu. 

4.6. Vetnde du mouvement par l'application des formules du type 

monome: 

L'ıapplication des formules du type manome presente des facilites 
remarquab~es tant au point de vue de mathematique que de similitude. 
On tache done generalement de les employer quand on peut. If faut 
cependant tenir compte ·de d'envergure du damaine d'application. En 

effet, ces formules ne reproduisent la nature que dans le cas oiı _B:_ 
kc; 

reste dans des limites donnees c•). 
n est possible de montrer (• ) que la formule : 

~-c(~) u. k 5 
(60) 

peut etre determinee experimentalement. 

Sait, en effet, la figure 9 : a l'abscisse, on porte :., la rugosite 

relativeeta l'ordonnee _sj un nambre sans dimension qui est egal a: 
2 F 

j 

Les points representatifs s'alignent sur une droite qui a pour pente 
«ll» et pour l'ordonn~e a l'origine C. Les resultats des esws faits pour 
differents debits sont resumes dans le Tableau m. 
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TABLEAU m 
Q m3/ sn. R J D, 

42 1,08 0,0001125 0,00011 
83 1,37 0,00018 » 

148 1,64 0,0003 » 

D, = diametre representatif (• ) 
La figure 9 donne n = 0,35; la formu1e 61 prend done la form e : 

--=C--
U ( R )~.sş 

u. ks 
(62) 

L'equation 62 exprime le mouvement naturel dans l'intervalle 
42 m8 / sec.-148 m8 / see. U ne extrapolation comprehensible veut naturelle
ment d'autres mesures afin de voir si la droite experimentale est valable 
pour !es debits superieurs. 

4. 7. L'application des formules de resistance dues aux configu
rations de fond : 

On sait qu'il est possib~e de definir la resistance des fonds dues aux 
configurations de fond par des formules empiriques du type logarithmi
que (•). Ona determine par des echographes les configurations de fond 
de la riviere de Göksu on a vu que le materiau mobile se deplaçait par 
bancs et que l'on pouvait classer ceux-ci comme ayant une forme allint 
de la limite superieure des dunes aux antidunes, c'est-a-dire pour 
Q = 42 m8 / see. le fon d etait couvert par des configurations appartenant 
a la region de translation. 

Soit la figure ·10 qui donne une definition empirique des limites 
separant les differentes configurations les unes de sautres. On sait que 
pour le debit en question, on a : 

U = 0,44 m/ see. - seetion 48 
U • = 0,0346 m/ see. 
On sait d'autre part que : 
D .. = 12,5 m/ m 

d'oiı : 
W = 24 cm/ see. (•) 

ceci etant, on determine : 
u. n 

u 
= 300 ~= 0144 w , 

(•) F . ŞENTORK - Contributıon ıl la simllitude des modMes ıl fond mobUe. 
Toulouse 1964 - Th~e de Doctorat. 

(•) F . ŞENTüRK - Contribution a la similltude des mod6les a fond mobile. 
Toulouse 1964 - Th~e de Doctorat. 
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Ces variables correspondent sur la figure 10 a un point qui se situe 
justement dans la region de transition. 

Considerons maintenant la figure ll definissant les limites qııi 
separent les differentes configurations les unes des autres. On sait que 
celles ci sont determinees en fonction de la viscosite du liquide en mouve
ment et que la constante E est egale a 0,0002 pour les rides et 0,0001 pour 
les dunes. 

D'oiı: 

J 

u. E = 0,0345 X 0,0001 = 345 
V 1o-a 

u 
l = 12.75 

u. 
Le point representatif est bien dans la region de transition. L'equa

tion ~u mouvement peut s'ecrire d'apres la position meme du point: 

_Q_ = 15.50 - 5.75 log u. E 

u~ v 
(63) 

En remplaçant E par 0,0001 et v par 10-6
, 63 prend la forme: 

u -- = 15.50 - 5. 75 log 100 U • 
u .. 

(64) 

Cette relation permet de determiner U • en foneti on de U; 
pour Q = 148 m3/ sec., U = 1 m/ see., il s'ensuit la valeur que doit 
prendre U • dans le cas oiı le caractere de la configuration de fon d reste 
inchange. Sait U • = 0,095. Ainsi, il devient possible, par l'intermediaire 
de la formule 40 

u R 
= 6.25 + 5.75 log - -

u. k5 
40 

de determiner k 5 et par suite par l'application de la formule de Strickler 
«n» qui dans le cas special qui nous occupe devien~ egal a : 

{ 
k 5 = 0,447 
n = 0,0353 

n est bien probab~e que pour cette valeur du debit, la configuration 
change de forme et que n prend des valeurs inferieures a 0,0353. 

5. C o n c I u s i o n : 

n est possible de se faire une idee d'apres ce qui precede des diffe
rentes formules empiriques etudiees. 

( •) La granulometrie moyenne du sable de Göksu permet de determlner : 
D

90 
= 26 m/ m D,. = 145 m/ m D6~ = 17 m/ m 
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Les formules de Manning et de CMzy sont equivalentes. On ne 
pourrait les appliquer avec succes que dans les conditions suivantes : 

1. Le tronçon oiı la seetion de mesure se trouve doit se situer dans 
une partie rectiligne de la riviere oiı les courants helicoidaux sont nuls. 

2. n faut que dans le tronçon de mesure aucune oeuvre d'art n'existe. 

3. Les mesures de surface libre doivent se faire avec beaucoup de 
precision et le point que l'on releve le plus a l'amont doit se situer a 
une distance approximativement egale a. 15 fois la largeur moyenne de 
la riviere a partir de la seetion aval d'une courbe existante. 

4. n faut repeter l'operation au moins trois fois ıafin de bien se 
rendre compte des erreurs de mesure. 

Dans ces conditions, la variation du coefficient «ll» se reduira a 
la variation due aux changements de debit. 

Les formules de Manning et de CMzy ne donnent des resultats 
satisfaisants que dans le cas oiı le cours de la riviere est homogene et 
que l'influence des berges se roouit a. un minimum. 

La formule suggeree par Strickler n'est pas applicable a des cours 
d'eau naturels puisqu'elle est derivee des essais faits sur un canal a 
rugosite artificielle. D'ailleurs, les resultats obtenus par l'application 
de eelle-ci a Göksu le prouvent bien pisque la valeur qui s'en decoule 
pour le coefficient «ll» est improbabıle. 

La formule de Manning-Strickler est de meme hors d'usage puis
que le coefficient «ll» est determine par la relation de Strickler. 

L'ıapplication des formules du type logarithmique est tres delicate. 
En effet, il fauts s'assurer d'abord que l'ecoulement prend place suivant 
la loi logarithmique. Mais meme dans ce cas l'influence des talus 
presente une importance capitaJle. En effet, le profil des vitesses n'incur
ve vers le haut et ne suit plus une courbe logarithmique; il s'ensuit 
que dans une meme seetion la loi ne peut s'appliquer que partiellement. 
n faut done faire une analyse d'erreur avant de donner le resultat final. 

On sait que la loi logarithmique n'est strictement vraie qu'au 
voisinage de la paroi; on peut done se passer de la partie superieure 
de la courbe. Mais meme en prenant cette precaution, on commet une 
erreur qu'il faut pouvoir eva!luer. 

n existe deux series de formules logarithmiques; les formules 
fournissant la vitesse moyenne et celles fournissant la vitesse locale. 
Les premieres sont derivees des secondes par des considerations plus 
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ou moins vraisemblables. Les experiences faites sur les canaux de 
laboratoire et sur la rivü~re Göksu ont montre en effet que la vitesse 
derivee des formules du premier type est superieure a la vitesse derivee 
des formuQes du second type du fait de l'influence des fonds. 

n s'ensuit que les formules du type logarithmique donnent des 
resultats acceptables dans le cas ou on les applique a des cours- d'eau 
a ecoulement uniforme, ıa.u centre meme de cet ecou~ement et 
au voisinage du fond du couı-s d'eau. Dans le cas ou le tirant d'eau est 
relativement faible par rapport a la largeur de la riviere on peut les 
appliquer avec succes. 

La formule d'Einstein a donne un resultat peu vraisemblable dans 
le cas de la riviere Göksu. Ceci est du a : 

1. L'influence predominante des talus 

2. L'etat des fonds. 

Cette formule ne tient compte que de la rugosite des fonds. n faut 
done l'appliquer a des rivieres tres larges afin d' eliminer l'influence des 
talus. 

Le fond de Göksu est couvert par des configurations qui appar
tiennent a un regime de transition. La formule d'Einstein ne s'applique 
avec succes qu'aux fonds recouverts des bancs de sable. On obtient de 
bons resultats dans le cas ou la granulometrie est peu etendue. Si le 
sable de fond est fin, ~a formule d'Einstein permet d'obtenir une 
approximation satisfaisante. 

La formule de configurations des fonds a les avantages et les 
inconvenients des formules logarithmiques. Elles donnent une bonne 
approximation pour les cours d'eau tres larges et ayant un fond recou
vert par des rides ou dunes. 

Les formules du type manome ne schematisent le mouvement que 
dans des intervıa.lles precis. Il s'agit done de bien determiner ces limites 
qui commandent les parametres des formules monomes. Generalement, 
l'operation est penible et demande beaucoup d 'efforts. Iıl s'agit au moins 
de travahller sur trois debits bien differents et demande beaucoup 
d'efforts. Mais si de telles limites existent le probleme se reduit a une 
formule homogene qui permet de resoudre plusieurs problemes d'une 
façon tres simple. 

Les resultats obtenus par l'application des differentes formules 
sont resumes dans le Tableau IV. 

60 



ı. 

TABLEA U IV 

Comparaison des resultats obtenus par differentes 
formules d'eeoulement. 

Q = 42 m3/ see. 

Def"ınition de la formule observations 

Formule de Manning 0,026 seetion 48 
2. Formule de Manning 0,023 tronçon a val, 

valeur moyenm 
3. Formule de Chezy 0,026 
4. Formule de Striekler 0,04 
5. Formule du type logarithmique 0,029 seetion 48 
6. Formule d'Einstein 0,019 
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NOMENCLATURE 

U = Vitesse moyenne 

U = Vitesse Çle cisaillement 

U' = Vitesse de cisaillement relative a la rugosite en sable 

U" = Vitesse de cisail!ement relative a la rugosite de forme 

R - Rayon hydraulique 

R' = Rayon hydrauiique relatif a la rugosite en sable 

R" = Rayon hydraulique relatif a la rugosite de forme 

j = Pente hydraulique 

n = Coefficient de rugosite de Manning 

k 

k. = Hauteur de rugosite relative en sable 

C = Coefficient de rugosite de CMzy 

D - Diametre d'un grain de sediment 

'To Tension de cisaillement critique 

.\ Coefficient de resistance des parois 

p = Masse specifique du liquide en mouvement 

S N om bre de Reynolds 

S = Nombre de Reynolds relatif au g:rıain 

v -- Viscosite sinematique 

w Surface mouillee 

X Perimetre mouille 

S N o mb re de Froude 



DENEYSEL VE TEORİK YAPI ANALİZİ 

METODLARININ MUKAYESESİ 

SUMMARY 

Yazan 

H. Erharı ERMUTLU 
In~. Y. Müh. 

To verify the reli.ability of experimental methods for structural 
anaılysis, a structural system which can be exactly determined by 
means of theoretical computations is also analysed experimentally and 
the results of both methods of analysis are compared. 

For this purpose a four span continuous hearn with constant cro.3s
section is choosen as the object structural sy~tem (Fig. 1). The influ
ence lines of a support reaction (R3), two moments at supports (X2, 
X3) and two moments at the middle of spans (M2, M3) are calculated 
theoretically. And also a model out of Plexig~ass with the scale 1/ 100 
is constructed (Fig. 3 - 4) and the above mentioned influence lines are 
determined by means of strain measurements. 

The results of both methods and the differences between them are 
given at Tables 1 to 5, and the influnce lines shown in Figures 6 to 10. 

It is concluded that the agreement of the support reaction and the 
mid-span moment influence lines are well-enough. But the influence 
lines of the support moments are differ in a large extend because of 
the rigidity of the supports and the length of the electrical strain
gages. 

1. G 1 R 1 Ş 
1.1. Kompleks yapılann analizi konusunda bugün bütün dünya

da çok geniş ölçüde tatbikat alanı bulmuş olan deneysel gerilme ana
lizi metotları ile elde edilen neticeler hemen daima şüphe ile karşı

lanmakta, buna mukabil teorik esaslara dayanan hesap metotlarının 

neticeleri ise genellikle, tarbşmasız kabul edilmektedir. Öyle ki, bu 
durum karşısında şu hicivli veeize uydunılınuştur : 

- «Deneysel metotlarla elde edilen neticelere o deneyi yapandan 
başkası inanmaz; halbuki, teorik hesap neticelerine o hesabı yapandan 
başka herkes inanır.» 
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1.2. Muhakkak ki, bugüne kadar kesin teorik çözümü elde edi
len sistemlerin bu yolla analizi tabiata tam olarak intibak etmektedir. 
Ancak, kesin çözümü henüz elde edilemeyen kompleks yapıların, ger
çekliği herhal için belirli olmayan bir takım kabullere dayanan hesap 
metotlan ile analizi, daima ihtiyat kaydiyle karşılanmalıdır. Bu gibi 
durumlarda yapının analizi için başvurulabiılecek tek analiz metodu, 
deneysel metotdur. 

1.3. Deneysel analiz metoduna karşı olan şüpheyi ortadan kal
dırmak ve model deneylerinin ne derece itimada şayan olduğunu belir
lemek gayesiyle, kesin teorik çözümü elde edilebilen bir yapı sisteminin 
hem teorik yolla, hem de deneysel metotla anaılizinin yapılması ve ne
ticelerin mukayeseli olarak incelenmesi düşünülmüştür. Aşağıda özet
lenmiş olan çalışma bu düşüncenin mahsulüdür. 

2. YAP I S İ ST E M İ : 

2.1. Çalışmalara konu olarak seçilen yapı sistemi; açıklıklan sı
rasiyle 22.50, 15.00, 30.00 ve 15.00 m. olan 4 açılclıklı mütemadi tek bir 
kiriştir. Kirişin kesiti bütün açıklıklarda sabit olup 80 x 185.6 cm2 lik 
bir dikdörtgendir. Yapı sistemi (Şekil 1) de kroki halinde gösteril
miştir. 

x, x. •• •• ıı, 
ı • • , 1 o oO .. •• .. •• .. ,, 

A Mı i Ma ~ Mo i M• ~ 
I 
Ro D ın IV V 

Ra ,. Ro R• Rt 

22 &O 1!100 30.00 ı& .QQ 

1 

IUfL - 1 -

2.2. Bu mütemadi kiriş; mesn~t reaksiyon tesir hatlan ile mes
net ve agıklık moment'eri tesir hatlarının hem teorik, hem de deneysel 
metotlarla tayini suretiyle analiz edilecektir. Ancak, bütün tesir hat-
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larının tayini yerine, bir mesnet reaksiyonu İlle ikişer adet mesnet ve 
açıklık momentinin tayini, gayenin tahakkuku için yeter görülmüştür. 
Seçilen bu kesit tesirleri; 3 nolu mesnet reaksiyonu ile X2, X3 mesnet 
ve M2, M3 açıklık momentleridir. 

& TEORİK HESAPLAR 

3.1. Seçilmiş olan yapı sistemi teorik metot ile hiçbir kabul veya 
basitleştirmeye lüzum kalmadan kesin olarak çözülebilmektedir. Mes
net momentleri tesir hatlan «açı metodu» yardınu İlle kolayca tayin 
edilebilmektedir. 

3.2. Bu tesir hatlarının tayininde, fazla mesai harcamamak için, 
DSİ Elektronik Hesap Merkezinde bulunan IBM 1401 elektronik hesap 
makinasından faydalanılması düşünülmüştür. Açı metodu esasına da
yanan ve ardışık yaklaşım yoluyla neticeye varan bir hesap progranu 
FORTRAN diii ile hazırlannuş ve herbir açıklığın 1/ 4, 1/ 2 ve 3/ 4 nok
talarında birim yüklemeler yapılmak suretiyle mesnet momentleri te
sir hatlan elde edilmiştir. 

3.3. Açıklık momentleri ve mesnet reaksiyonlan tesir hatlan ise 
mesnet momentleri yarduniyle ve elle hesap edilmiştir. 

4. MODEL : 

4.1. Model Ölçeği : Yapı sisteminin deneysel metodlarla analizi 
için i.m3.1 edilecek olan modelin geometrik ölçeği (n) ; 

n =_Jr_ = 100 
lm 

olarak seçilmiştir. Burada ı. ve lm, protatip ve modele ait herhangi 
boyutlardır. . 

4.2. Model M.alzemesi : Acrylic ailesinden bir resin olan PLEXI
GLASS'dır. Piyasada levha, çubuk ve boru halinde bulunmaktadır. Bu 
malzemeden imal edilen bir çubuk üzerinde yapılan basit eğilme deneyi 
neticesinde elastisite modülü 

E ... = 32700 Kg/ cm2 

olarak tayin edilmiştir (Şekil 2). 

4.3. Model imali : Model, plexiglass levhalardan kesilerek çıkarı

lan bir çubuğun işlenmesi suretiyle imal edilmiştir. Model projesi (Şe

kB. 3) de görülmektedir. Kiriş mesnetleri, mesnet reaksiyonlarının öl
çümünü mümkün kılmak gayesiyle 8 x 8 mm2 kesitinde çubuklardan 
teşkil edilmiştir. Bu çubukların moment taşımaması için iki uçlarında 
kesit inceltilmiştir. Model bir U profili üzerine monte edilmiştir. 
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5. YÜKLEME SİSTEMİ : 

Kesit tesir hatlannın tayini istendiğine göre, yükleme sistemi, ki
rişe konsantre nokta yükü verecek şekilde tanzim ~tir. Bu sistem 
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U şeklinde bükülmüş ve bir ucu sivriitHmiş bir demir çubuk ile buna 
asclı olan bir ağırlıktan müteşekkildir (Şekil 4). Sistemin bütün ağır
lığı; 

Pm = 2.500 Kg. 

olarak seçilmiştir. Bu durumda k. yük ölçeği ; 

k. = ~ = 1000 = 400 
Pm 2.5 

olmaktadır. 

6. ÖLÇtJ ALETLERİ : 

6.1. Kirişteki deformasyonlar HOTTINGER - MESSTECHNIK 
GMBH Firması tarafından imal edilmiş olan SR-4 elektrik rezistans 
strain-gage'ler vasıtasiyle ölçülmüştür. Bu strain-gage'lerin özellikleri 
aşağıda verilmiştir : 

Tip 10/ 120 FB 1 
Gage uzunluğu 
Taban uzunluğu 
Taban genişliği 
Direnci 
Gage faktörü 

10 mm. 

30 mm. 

8 mm. 

R = 120 ohm 

K 2.10 + 1.0% 

Şekil - 4-
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6.2. Strain-gage'lerde hasıl olan deformasyonlar, sıfırlama esa
sına göre çalışan Wheatstone köprüsünü havi PIDLIPS PT-1200 tipi 
bir strain-indikatör ile ölçülmüştür. Bu indikatör ile 2 x 1o·s mertebe
sindeki deformasyonlar direkt olarak okunabi!lmektedir. Indikatör, ga
ge-faktörü 2 olan strain-gage'lere göre ayarlanmış olup, okunan e .. de
ğerleri yardımiyle (e') hakiki deformasyonlarının elde edilebilmesi için 

1 2 
e =e •. --

K 

formülünün tatbikı gerekmektedir. 

7. BENZE ŞİM BAGINTILARI 

7.1. n geometrik ölçeği .ve kp yük ölçeği belirlendiğine göre, sıra
sİyle, gerilmeler, deformasyonlar ve deplasmanlar arasındaki benzeşim 
bağıntılan şunlardır : 

~=~= 400 =0.04 
Um n2 1002 

Ep kp E .. 
- - = -- · --

e .. E~ 
= 0.04 X 

32700 
= 0.00436 

300000 

kp E .. 
= -- . -- = 0.436 

n 

(Burada protatip betonarme bir kiriş farz edilmiş ve Ep = 300 000 
kg/ cm2 olarak alınmıştır.) 

7.2. Kesit tesirleri için de benzer bağınWar verilmiştir. Sırasiyle 
normal kuvvetler ve momentler için benzeşim bağ~tılan şunlardır : 

~=~=400 
N. 

~ = kp . n = 40000 
M .. 

7.3. İndikatörde okunan e.. deformasyon değerleri yardımiyle, 
moment tesir hatlarının doğrudan doğruya hesabını mümkün kılmak 
için aşağıdaki formül kullanılmıştır : 

Burada; 
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Mp = b .. h .. 
2 

• E ... k •. n . - 2- . e. 
6 K 

b .. = 0.8 cm. 
hıa = 1.856 cm. 
E .. = 32 700 kg;cmı 
kp = 400 



n = ıoo 

K - 2.ı0 

olduğuna göre, 

M, - 572ı. ~... (tm) 

elde edilmiştir. 

8. ÖLÇME NET~CELERt : 

Ölçmelerden elde edilen defonnasyonlar ile hesaplanan kesit tesir
leri ve teorik hesap ile bulunan kesit tesirleri; R 3 mesnet reaksiyonu, 
X2 ve X3 mesnet momentleri ve M2, M3 açıklık momentleri için sıra
siyle ı, 2, 3, 4 ve 5 numaralı tablolarda verilmiştir. Ayrıca, her iki 
metotla elde edilen tesir hatlan da yine sırasiyle (Şekil 6, 7, 8, 9 ve ıo) 
da gösterilmiştir. 

R 3 mesnet reaksiyonunun tayini için, bu mesnetteki iki ucu da
raltılm.ış düşey çubuk 3 kg. a kadar artan düşey yüklerle yüklenmiş ve 
çubuğun iki yanına yapıştırılmış ve seri bağlanmış alan strain-gage'
lerdeki defonnasyonlar ölçülmek suretiyle kalibre edilmiştir. Bu ka
librasyon eğrisi (Şekil 5) de görülmektedir. Hareketli yükün kiriş üze
rinde dolaşması sırasında okunan deformasyonlara kalibrasyon eğri

sinde tekabül eden yükler, mesnet reaksiyonunu vermektedir. 

9. NETİCELERİN MUKA YE SESI : 

9.ı. Tablo ı ila 5'de, her bir yükleme noktası için teorik ve de
neysel metotlar ile bulunan değerler arasındaki fark yüzdesi ile, herbir 
açıklıktaki üçer noktanın fark yüzdeleri ortalaması da gösterilmiştir. 
Bu değerlerin incelenmesi ile aşağıdaki hususlar belirlenmektedir : 

9.2. R 3 mesnet reaksiyonu tesir hattı için her iki metot ile bu
lunan değerler büyük yaklasımla biribirine intibak etmektedir. Komşu 
açıklıklardaki fark %2, yan açıklıklardakiler ise % 4 - 8 kadardır. 

9.3. X2 ve X3 mesnet momentlerinde ise fark yüzdeleri fazla
dır. Komşu açıklıklarda ortalama % 24 olan farklar uzak açıklıklarda 
%50 yi geçmektedir. 

9.4. M 2 ve M 3 açıklık momentlerinde ise kesitin ait olduğu açık
lıkta tepe noktası haricindeki değerlerde fark en çok % 2, tepe nokta
sında % 6 - ı2 dir. Komşu açıklıklarda ise bu fark en çok % 7 olup, 
uzak açıklıklarda % 22 yi bulmaktadır. 

9.5. Genellikle kesitin ait olduğu açıklık ve komşu açıklıklarda 

düşük değerlerde olan fark yüzdelerinin, uzak açıklıklarda daha büyük 
değerlere ulaşmasının sebebi, kiriş mesnetlerinin ideal kayıcı mafsallı 
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mesnet şeklinde teşkil edilmemiş olmasıdır. Gerek mesnet reaksiyonla
nnın ölçülebilmesini sağlamak, gerekse mesnetlerde hasıl olan kaldır
ma kuvvetlerini dengeleyebilmek için bu mesnetler Kısım 4.3. de açık

landığı şekilde birer çubuktan teşkil edilmiştir. Bu çubuklar az da olsa 
mesnetlerde bir rijitlik meydana getirmekte ve moment taşımaktadır. 
Diğer taraftan sistemin, kayıcı mesnetlerde olduğu gibi deplasman 
yapmasına da engel olmaktadır. Bu iki husus, uzak açıklıklardaki yük 
tesirlerinin intikalini azaltmaktadır. 

9.6. Ölçüm noktalarına konmuş olan strain-gage'lerin gage boyu 
10 mm. dir. Bu itibarla, gage'lerde okunan deformasyonlar kiriş üze
rinde bu 10 mm. lik boya isabet eden deformasyonlann ortalaması ol
maktadır. Moment diagramlarının yavaş olarak değiştiği bölgelerde öl
çülen deformasyonlarda bu husus dolayısiyle gelecek hata miktan çok 

cüz'idir. Ancak, moment diagrammm yön değiştirdiği dik tepe nokta

lannda bu hata büyük değerlere ulaşmaktadır. M 2 ve M 3 tesir hat

larmdaki tepe noktalarında bu durum açıkça görülmektedir. 

9.7. Mesnet momentlerindeki fark yüzdelerinin yüksek oluşu da 
aşağıdaki iki sebebe istinaden izah olunabilmektedir : 

Bunlardan birincisi, Kısım 9.6. da temas edilen gage uzunluğu do
layısiyle hasıl olan hatanın mesnet momentleri için daima mevcut ol

masıdır. 

tkinci sebep ise, mesnet çubuk başlıklannın mesnetlerde küçük 

birer guse teşkil ederek mesnet kesitinin artmasına sebep olmasıdır. 
Bu durumda küçük deformasyonlar ölçüleceği tabüdir. 

9.8. Bu millahazalar gösteriyor ki, ele alınan mütemadi kiriş 

mesnet reaksiyonları ve açıklık momentleri tesir hatlannın deneysel 
metotla tayini teorik hesap neticelerine yeter derecede yaklaşıktır. 

Ancak mesnet momentleri tesir hatlannın daha yaklaşık bir şekilde 
tayini için kiriş mesnetlerinin, ideal kayıcı mesnet şekline daha çok 
benzetilmesi ve gage uzunluğundan husule gelen farkLann da kilçül· 
tülebilmesi için çok daha kısa boylu gage'lerin kullanılması gereklidir. 

10. TE Ş E K K ÜR : 

Yazar, bu çalışmanın gerçekleşmesinde emekleri ola.n kıymetli ça
lışma arkadaşlan Yük. Müh. Atill8. KELECOG-LU, Model Teknisyeni 
Nejat GÜLKAL ve Elektrik Teknisyeni Fethi ERTEKİN ile DSİ IBM 
Şefliğine teşekkürü bir borç bilir. 
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Tablo 1. - R 3 Mesnet Reaksiyonu Tesir lla.ttı 

1 ~ ı .i 
ı.. 

~ ~~ ~ 1 ~ ~i Q ... ... 01:-4 
cD 

d&:: ~ d 
.!ı( 

~~ d d ii3 .!ı( ı.. 
Cl) o Cl) .... o 

Q) ~r: ~i - d ~>. .!ı( ~~ .!ı( ,.!ı( ~ o ~-;; ~ o <»;:... :a cı!~ - cı! 
~z o s O'lii :X:~ ~ 1!<.~ <s 
--

cxıo-e) (t) (t) (t) % % 

ı o o o - - -
2 + 13 + 0.139 + 0.151 + 0.012 + 8 

3 + 20 + 0.214 + 0.230 +.0.016 + 1 +8 

4 + 17 + 0.182 + 0.201 + 0.019 + 9 

5 o o o - - -
' 6 -24 -0.257 -0.246 -0.011 - 4 

7 -51 -0.545 - ü.534 -0.011 - 2 -2 

8 - 76 - 0.813 -0.806 -0.007 - 1 

9 -93.5 -1.000 -1.000 0.000 o -
lO -97.5 -1.042 -1.036 -0.006 - ı 

ll -69 -0.738 - 0.739 + 0.001 o -ı 

12 -30.5 -0.326 -0.323 - 0.003 - ı 

13 o o o - - -
14 + 6.5 + 0.070 + 0.071 + 0.001 + ı 

15 + 7 + 0.075 + 0.076 + 0.001 + ı +4 
16 + 4 + 0.043 + 0.048 + 0.005 + 10 

17 o o o - - -
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Tablo 2. - X 2 Mesnet Momenti Tesİir Hattı 

iii 
1 

ı:,~ ... .s • 
~ ~f ~· Q) 1 ~ ı:ı "' 01>4 s - ~~ ~~ iii 

.!( 

= = .!( ... 

~B Q) o P,aı Q) - "' - Q) -~ ~~ :::ı s "' s .!( .!(~ 3-3 c.ııo "' o ~ ~:::ı ~~ 1>4Z ö s Ö>; ~>; ~ ~1>4 

cxıo-e) (tm) (tm) (tm) (%) % -
ı o o o - - -
2 + 245 -1.40 -1.64 + 0.24 + 15 

3 + 375 -2.25 - 2.6S + 0.38 + 14 + 17 

4 + 310 -1.77 -2.30 + 0.53 + 23 

5 o o o - - -
6 + 88 -0.51 -0.88 +0.37 +4.2 

7 + 122 -0.70 -0.95 + 0.25 + 26 +28 

8 + 78 - 0.45 -0.54 + 0.09 + 17 

9 o o o - - -
10 - 65 +0.37 + 0.58 + 0.21 + 36 

11 - 69 + 0.39 + 0.58 + 0.19 + 33 + 32 

12 - 37 + 0.21 + 0.29 + 0.08 + 28 

13 o o o - - -
14 + 4 -0.02 - 0.06 + O.Q4 + 68 

15 + 7 -0.04 -0.07 + 0.03 + 43 +56 

18 + 3 -0.02 -0.05 + 0.03 + 60 

17 o o o - - -

X24 - 5721. e,. (tm) 
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Tablo 3. - X 3 Mesnet Momenti Tesir Hattı 

;;; 
~ ~~ ~ " 

~~ 1 
..., 

Q .. :< o~ 
Q) ... ..... ;;; .!ı: s ~ ı:2 ı:2 ı:ı ı:ı .... ı:ı .!ı: .... 

Q) o Q) Q) P,Ql Q) - al Q) ..... .... >. a s al s ~ ~~ :;;:~ 
:!il .!ı: :g,~ ()lo Ol o &aS :;:ı o 

ö s ö~ ~~ al al :::S 
~z ~ ~~ < s 
--

(xlO·e) (tm) (tm) (tm) % (%) --

ı o o o - - -
2 - 31 + 0.18 + 0.31 + 0.13 + 42 

s - 47 + 0.27 + 0.49 + 0.22 +45 + 46 

4 - 37 + 0.21 + 0.43 + 0.22 + 51 

5 o o o - - -
6 + 71 -0.41 -0.49 + 0.08 + 16 

7 + 108 -0.62 -0.87 + 0.25 + 29 + 32 

8 + 69 -0.40 -0.82 + 0.42 + 51 

9 o o o - -
10 + 400 -2.29 - 2.92 + 0.63 + 22 

ll + 419 -2.40 - 2.92 + 0.52 + 18 + 18 

12 + 219 -1.25 -1.46 + 0.21 + 14 

13 o o o - - -
H - 40 + 0.23 + 0.32 + 0.09 + 28 

ı~ - 47 + 0.27 + 0.36 + 0.09 + 25 + 25 

16 - 32 + 0.18 + 0.23 +0.05 + 22 

17 o o o - - . 

X3• = - 5721 . e. (tm) 
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Tablo 4. - M 2 Açıklık Momenti Tesir Hattı 

'iii 
1 1 C!l ... .. cıl't) 

~ 
~ 

:a ~· ~~ 1 ~ 
Q .. .... o ~>i 

j~ 
ı:ı § ... .!1: 

ı:ı ı::ı r:ı C!l - .!1: ... s - ı:ı lll 
C!l o C!l 

~e C!l ~ cıS 
- » ;;; o .!1: ~~ :ı;:r:. .!ı: .!ı: 

&~ :;:ı o 2~ lll o 
~ cıl· ~~ ~>iZ o d:~ r:.l>i 

cxıo-e) (tm) (tm) (tm) (%) (%) 

ı o o o - - -
2 -110 -0.63 -0.61 + 0.04 + 8 

s -176 -1.01 -1.07 +0.06 + 8 + 1 

4 -151 -0.86 -0.93 +O.o7 + 8 

5 o o o - - -
8 +211 + 1.21 + 1.22 + 0.01 + ı 

1 + 439 + 2.51 + 2.85 + 0.34 +12 + 5 

8 + 198 + 1.13 + 1.15 + 0.02 + 2 

9 o . o o - - -
10 -191 -1.09 -1.16 + 0.07 + 8 

ll -190 -1.09 -1.16 + 0.07 + 8 + 8 

12 - 95 -0.54 -0.58 + 0.04 + 1 

ıs o o o - - -
14 + 18 + 0.10 + 0.13 + 0.03 + 23 

15 + 21 + 0.12 + 0.16 + 0.04 + 25 + 20 

16 + 14 + 0.08 + 0.09 + 0.01 +ll 

17 o o o - - -

M24 5721 . e. (tm) 
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Tablo 5. - M 3 Açıklık Momenti Tesir Hattı 

ö! 
o o Gl ... ~~~~ e .. 

~c<) ~~ .., 
Gl 8 ::!\ Q "' ~~ o~ 

Cl) 

g"d - .!ı: 

~B d d - d rtl -= ~ Gl o P.GI Gl 

:;il .!ı; ~~ 8 s al s ~ ~~ :i~ 
~ o ()1 o O) o 

al ~~~~ 
~ al 

~z ö s Ö::!\ ~::!\ ~ ~~M <s 

(xıo-s) (tm) (tm) (tm) % (%) 

1 o o o - - -
2 ı + 15 + 0.09 + 0.11 + 0.02 + 18 

3 + 22 + 0.13 + 0.16 + 0.03 + 19 +22 

4 + 18 + 0.10 + 0.14 + 0.04 + 29 

15 o o o - - . -
6 - 30 -0.17 -0.16 -0.01 - 6 

7 - 46 -0.26 -0.30 + 0.04 + 8 + 7 

8 - 39 -0.22 -0.27 + 0.05 + 18 

9 o o o - - -
lO + 285 + 1.63 + 1.63 0.00 o 

ll + 768 + 4.4{) + 4..66 + 0.26 + 6 + 2 

12 + 279 + 1.60 + 1.61 + 0.01 + ı 

13 o o o - - -
14 - 51 - 0.29 - 0 .29 0.00 o 
15 - 58 - 0.33 - 0.34 + 0.01 + s - ' 
16 - 38 - 0.22 - 0.19 - O.D3 - 16 

17 o o o - - -

: 

M34 5721 . e., (tm) 
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BİRİM HiDROGRAF TEKNİGİ VE 

KAR FEYAZANLARI 

ÖZET: 

Yazan: 

Yaşar Fahri ÖZTüRK 

Civil Engineer - Public Health Engineer 

DSİ İçmesuyu Kanalizasyon ve 

Sulann Kirlenmesini Kontrol 

Dairesi Ba§kanlıg"ı 

Su kaynaklanndan istifade ve bunlann kontrol edilmesinde Birim 
Hidrograf Tekniği ve Kar Feyezanları ile ilgili hesapların nasıl yapıla
cağı aşağıda ifade edilmiştir. 

Su kuvveti, su getirme, feyezan kontrolu, drenaj, sulama ve su 

yolları tesislerinin projelendirilmesinde, hidrolojik etüdler bu mevzn
lardaki çalışmalann ilk mühim safhasını işgal etmektedir. Zikredilen 
bu tesislerin ekonomik ve emin bir şekilde inşa olunabilmesi için muh
temel pik feyezan miktar ve süresinin sıhhatli bir şekilde tayin edilmesi 

Ia.zımdır. 
r 

Birçok mühendislik çalışmalarında hala bu hususa maalesef önem 
verilmernekte ve kabul edilen muayyen katsayıları ihtiva eden rasyo
nel formüller kullanılmaktadır. Bu rasyonel formüller seçilen bir ke
safetteki üniform yağışlara ait pik deşarj değerlerini vermekte, fakat 
hidrograf tekniğiyle elde edilen değerler kadar sıhhatli neticeler ver
memektedir. 

Kar örtüsü bulunan drenaj sahalarındaki ani erimelerden büyi.ik 
feyezanlar hasıl olduğu için, böyle bir feyezıanm kar erimeleriyle olan 

münasebeti, aynen, şiddetli yağışlarla bu şiddetli yağışlardan hasıl olan 
feyezanlar arasındaki hidrograf tekniği münasebetlerille benzetilebilir 
ise de, kardan hasıl olan feyezan miktarı hararete bağlı olduğundan iler

de de görilieceği vechiyle hesap şeklinde çok fark vardır. 

80 



SYNOPSIS: 

To utilize from water serources and control them, necessary cal
culations for the Unit Hydrograph Technic and FJoods from melting 
snow are given in the following : 

In the design of water power, water supply, flood routing, drainage 
irrigation and water way projeeta hydrologic caJculations are the 
most important engineering work. To undertake economic and safe 
construction of the projeeta mentioned above, the accurate determina
tion of flood peaks and durations are necessary. 

In many engineering works this matter stili is not considered, but 
rational equations including certain coefficients are used. These equa
tions can give the quantities of peak floods for a selected density of 
uniform rainfalls, but their accuracies are not as good as the results 
obtained by the unit hydrograph technic. 

A!lthouglı the relation between peak floods produced by drainage 
areas containing snow melt, look like the relations between heavy rains 
and peak floods produced, because the peak floods produced by snow 
melt depend on the temperature, as it will be seen in the following, the 
calculations for floods from snow melt are different. 

BİRİM HIDROGRAF TEKNİGt 

G 1 R t Ş : Bu hususla ilgili çalışmaları aşağıda izah ederken 
okuyucunun birim hidrograf tekniğine aşina olduğu kabul edilmiş

tir. tlgili drenaj sahasının yağış karakteristikleri tayin edildiği takdir
de, birim hidrograf, drenaj sahasının karakteristikleri olan pik zamanı 
ve akışın zamanla dağıılışını göstermeye kafidir. 

Birim hidrograf, belirli bir zaman zarfında drenaj sahasında üni
form bir şekilde hasıl olan bir inçlik direkt akışa ait, etüd edilen mev
kideki deşarj hidrografıdır. Bir drenaj sahasında dağılışı üniform akış
ıara ait bir birim hodrograf, vasati yağıştan hasıl olan akış nisbetlerini 
verir. Halbuki drenaj sahasının aşağı kesiminde ise bir dereceye kadar 
kesafeti yüksek olan yağıştan meydana gelen akışa ait bir birim hid
rograf, kritik akış nisbetlerini hesaplamaya yarar. 

Drenaj sahasının su tutma kabiliyetinden dalayı yağış kesafetinde
ki varyasyonlar hertaraf edildiğinden, su tutma kabiliyeti fazla olan dre
naj sahalarında birim hidrograf için seçilen birim yağış süresinin üni
form olduğu kabul edilen proje feyezan süresinden daha fazla alınması 
lazımdır. 
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Tecrübelere göre alanı 100 mil kareden büyük olan drenaj sahaların· 
da 6 saatlik birim yağış sürelerini kullanarak elde edilen bir birim hid
rograf, kritik deşarj nisbetlerini hesaplamakta daha faydalı neticeler 
vermektedir. Ayrıca uzun süreli yağış dağilişlan büyük değişiklikler 
ihtiva ettiğinden, yağış sürelerinin 12 saat veya daha fazla alınması 
bu değişiklikleri aksettirmesi bakımından faydalıdır. 100 mil kareden 
daha büyük drenaj sahalannda ise, pik zamanının 1,5 mislini almakla 
daha iyi bir netice elde edilebilir. 

Mevcut faraziyelere göre yağış ve akış değerlerini nazarı itibara al
maksızın, feyezanın geçtiği belirli bir mevkideki direkt akış hidrogra
fının taban uzunluğunun belirli bir süre içindeki değeri bütün feyezan
lar için aynı olup, hidrografın ordinatları, akış değiştikçe direkt ola
rak değişmektedir. Hidrografın tabanının uzunluğu aslında şiddetli ya
ğış süresi ile çekilme süresinin toplamına eşittir. Fakat bu çekilme sü
resi, bir çok pratik çalışmalarda feyezan değerlerinin pek küçük oldu
ğu hidrografın kuyruğunu teşkil ettiğinden mühimsenmemektedir. 

Birim hidrograf çalışmalan için en ideal şiddetli yağışlar, az hata 
ihtiva eden ve dağılışı üniform olan kısa süreli yağışlardır. 

BİRİM IIİDROGRAF HESABI İÇİN ÜÇ BASİT METOD 

(a) Tecrid edilmiş «birim şiddetli yağışlar» için, yağış- akış ra
satlarını analiz etmek suretiyle. 

(b) Büyük şiddetli yağışlar için yağış- akış rasatlarını analiz et
mek suretiyle. 

(c) Sentetik bir bilim hidrograf hesaplamak suretiyle. Bu da ay
nca aşağıda ifade edildiği gibi iki şekilde mütalaa edilir : 

1. Aynı karakterde olan havzaların direkt mukayesesiyle 

2. Diğer çeşitli havzaların endirekt mukayeselerini yapmak ve 
ampirik formülleri kullanmak suretiyle. 

(a) Tecrid edilmiş birim şiddetli yağışlara ait hidrograf. Bu hal
de bir birim hidrografı hesaplıyabilmek için, bir birim yağış süresine 
tekabül eden, üniform tecrit edilmiş bir birim şiddetli yağıştan hasıl 
olan akış rasatlarını analiz etmek gerekir. Buna ait uygun hesap şekli 
aşağıdaki gibidir : 

1. Akış rasat istasyonlarını, havza içinde veya civarındaki ya
ğış rasat istasyonlarını ve drenaj sahasının hudutlarını gösteren bir 
harita hazırlanmalıdır. 

2. Mevzuubahis drenaj sahusını kaplıyan Thiessen poligonlarının 
bir şebekesi tanzim edilmelidir. 
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3. Kesif yağışlann vukuu bulduğu tarihleri tayin edebilmek ve 
iyi bir şekilde ayırt edebilmek için yağış rasatları tetldk edilmelidir. 

4. 3 şıkkmda mevzuubahis olan her yağır, süresinde hasıl olan 
akışı tayin edebilmek için, drenaj sahasındaki akış rasatları da ayrıca 
etüt edilmelidir. 

5. Havzanın içinde ve civanndaki yağış istasyonlarma ait ve 4. 
şıkta seçilen her süre için toplam yağış eğrileri çizilmelidir. 

6. 4. şıkta seçilen her süreye tekabül eden deşarj hidrografları 
çizilmelidir. 

7. 5 ve 6 şıklarmda elde edilen malumatı etüd etmek suretiyle 
gayeye uygun değerler tespit edilmelidir. 

8. Mevzu harici yağışlardan hasıl olan akışlan hertaraf etmek 
ve esas akışı hesap edebiilmek için müşahede edilen hidrograflar hafif
çe değiştirmelidir. Satıh akışiarına ait hidrograflan elde etmek için, 
arka arkaya vukuu bulan birim şiddetli yağışlardan hasıl olan akışla
rm toplam hidrografından esas akışı çıkarmalıdır. 

9. Her bir birim şiddetli yağıştan hasıl olan satıh akışına ait hid
rografın ordinatlarmı, hidrografın altında kalan değere bölmek, sure
tiyle inç cinsinden ifade edilen akış değerleri hesaplıanarak esas birim 
hidrograf çizilmelidir. 

10. Değişik şiddetli yağışlar sırasında hesaplarda nazan itibara 
alınmıyan yağış süreleri, hesaplarda kullıanılan birim sürelerden dik
kate değer derecede farklı ise, sonradan bu süreler nazarı itibara alına
rak hesaplanan hidrograf tashih edilmelidir. 

(b) Büyük şi:ddetli yağıŞlara ait hidrograf : Herhangi bir drenaJ 
sahası için tespit edilen maksimum muhtemel yağıştan hasıl olan akış 
rejiminin hesaplan, birim hidrograf tekniğinin bu muhtemel yağıştan 
hasıl olan akışa tatbik edilmesiyle yapılabilir. Bu husus, ard arda vuku 
bulan birim şiddetli yağışlardan hasıl olan akışiann kesafet ve dağılı
şındaki büyük değiŞiklikleri tayin etmek bakımından dikkatli Yağış 
akış analizlerinf gerektirmektedir. Bu analizler, drenaj sahasına ait 
Isohyetal harita, toplam yağış eğrileri ve tashih edilmiş bir birim hid
rograf tanzim etmek suretiyle yapılmalıdır. Elde edilen bu birim hid
rografın şekli ve pik zamanı lüzumuna göre sonradan değiştirilebilir. 

Esas rasatlara tekabül eden hidrografla, hesapla bulunan hidrografın 
uygunluğu s -Hidrograf yardımıyla sağlanmalıdır. 

Bu metodla hesaplanan bir birim hidrograf, birim şiddetli yağış
lardan hasıl olan küçük akışıara ait bir birim hidrografa nazaran daha 
iyi neticeler vermektedir. 
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(c) Sentetik birim hidrograf : Sentetik birim hidrograf, mlihim 
hidrolojik etüdlerin bir çoğunda ya hidroloji tatbikatında yardımcı bir 
işlem E>larak, veyahutta müşahede edilen bir korelasyon unsuru ola
rak kullanılmaktadır. Sentetik birim hidrografların hesaplanması hu
susunda teknik literatürde muhtelif metodlar takdim edilmiştir. Tak
dim edilen bu metodların çoğu hususi maksatlarda kullanılmak üzere 
inkişaf ettirildiğinden diğer maksatlarda kullanılmalan uygun olmıya
bilir. Mesela, feyezan tahminlerinde, hesapların süratli olarak yapıl
ması gerektiği takdirde, istikşafi kademlerdeki hidrografları hesaplar
ken bu değerlerin kullanılması mahzurlu olmadığından bu metot 
tatbik edilebilir. Bir akışın kritik hidrograflarını hesaplarken akışın 
yüksek konsantrasyonlanna ait uygun şartlar tahmin edilmelidir. A.şa
ğıdaki paragrafıarda izah edilen metot, her ne kadar diğer problemierin 
çözümünde de tatbik edilebilirse de, şiddetıli büyük yağışlardan hasıl 
olan kritik akış nisbetlerinin nasıl hesaplandığını göstermektedir. Bu 
gibi çalışmalarda netice hakkında tecrübeye dayanarak karar vermek 
lüzumuldur. 

Akışlara ait kritik hidrografiann hesabında (a) pik deşarj, (b) 
pik'e yakın akış konsantrasyon değeri, ve (c) pik zamanı en mühim 
faktörleri teşkil etmektedirler. Şayet yukanda belirtilen üç şık tespit 
edilmişse, birim hidrografın artan, azalan taraflan ve taban uzunluğu 
ikinci derecede mühimdirler. 

Snyder'in Sentetik Birim Hidrograf münasebetleri : Franklin F. 
Snyder tarafından takdim edilen ampirik münasebetler bilhassa akış 
rasatları mevcut olmıyan drenaj sahalanna ait akış karakteristiklerini 
etüt etmek ve ayni zamanda belirli gayelere hizmet eden mevcut akış 
rasatlarını değiştirmek ve uygun bir hale snkmak için çok faydalıdır. 
A.şağıda verilen terimler bu hususta ilgili formüllerde kullanılmaktadır. 

84 

t, = Birim yağış süresinin (t,) ortasından birim hidrografın pik'ine 
kadar olan saat cinsinden geçen zaman. 

t. = Saat cinsinden birim yağış süresi tp/ 5.5 

tR = Belirli bir etüd için seçilen saat cinsinden birim yağış süresi 

••• 1R = Birim yağış süresinin (t,) ortasından birim hidrografın 

pik'ine kadar olan saat cinsinden pik zamanı. 

q,R = Mil- kare başına saniyede fit- küp cinsinden birim hidrog
rafın pik deşarj nisbeti. 

Q. = Saniyede fit - küp cinsinden birim hidrografın pik deşarj 
nisbeti. 

A = Mil-kare cinsinden drenaj sahasının alanı. 



L.. = Mil cinsinden drenaj sahasının ağırlık merkezi ile rasat is
tasyonu arasındaki ana kolun boyu. 

L - Mil cinsinden drenaj sahasının memba sınırı ile rasat istas
yonu arasındaki mesafenin uzunluğu (Ana kolun uzunluğu) 

Cı,c, = Drenaj sahasının karakteristikleri ve birimlere bağlı olan 
katsayılar. 

Yukanda ifade edilen terimleri ihtiva eden ve en çok kullanılan 
formüller aşağıda verilmiştir. 

t. = Cı (L L •• ) 0' 3 (1) 

t. = t./ 5.5 ' .'.......... .. ..... ............ ....... (2) 

••• tR = t. + 0.25 (tR·. t.) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . (3) 

qtR = 640 C,/ pik tR .. . .. .. . . . . .. . . . .. .. .. .. . .. .. . ( 4) 

Q, = (q,R ) (A) ................. .. ... .. ...... ... (5) 

Yukanda formüllerin tatbikatıyla ilgili çalışmalar aşağıdaki 

gibidir. 

Drenaj sahasının ağırlık merkezini bulmak için; (1) drenaj saha
sının sınırlan tespit edildikten sonra bir karton üzerine tersim edile
rek kartonu kenarlanndan makasla kesrnek suretiyle drenaj sahasının 
şekli verilir. 

(2) Kartonu kenanna yakın bir yerden asarak, bu noktadan ge
çen düşey doğru aynen kartonun üzerine çizilir, sonra . bu doğruya gö
re kartonu 90° çevirerek aynı şekilde ikinci bir istikamet çizilir, bu iki 
doğrunun kesiştiği nokta drenaj sahasının ağırlık merkezidir. Bu ağır
lık merkezi esas harita üzerine iletildikten sonra L.. uzunluğu tespit 

Pik Zamanı : Pik zamanı, deşarj sahasının eğimi, örtüsü, drenaj 
sahasının membaına doğru drenaj sahası sınırı ile drenaj sahasının 

ağırlık merkezi arasında kalan mesafenin toplamına eşittir. 

Pik zamanı : Pik zamanı, deşarj sahasının eğimi, örtüsü, drenaj 
sahası üzerinde vuku bulan yağış ve bu yağıştan hasıl olan akışa bağ
lı bir kemiyettir. Fakat yukanki paragraftardan da görüleceği üzere, 
pik zamanı burada birim yağış süresinin (t.) ortası ile birim hidrogra
fın piki arasındaki bir yatay mesafe olarak ifade edilmektedir. Sny
der'n vermiş olduğu t. = c, (L •• L) 0 '3 formülü kanal şekli, hidrolik ya
nçap, drenaj sahasının vasati eğimi ve şekli nazan itibara. alınarak 
elde edilmiştir. Bu formüldeki c, katsayısı drenaj sahasının elemanıa
nna bağlı olarak 1.8 ile 2.2 arasında değişmektedir. Snyder tarafından 
Appalachian Highlands bölgesi için bulunan ve bu c, katsayısına te-
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kabül eden 640 Cp değeri takriben 400 civarındadır. Linsley, pik zama
nını, yağışın başladığı anila akış sentroidi arasında geçen bir zaman 

uzunluguv olarak havza parametresi LL;· cinsinden ifade etmiştir. 
S1;z 

Bu parametreden elde edilen değerlere karşı ilgili pik zamanları ter
sim edildiğinde, infiltrasyon kapasiteleri az ve çıplak drenaj sahaların
da, pik zamanlannın daha az olduğu görülmektedir. Bütün bu etüdler, 
pik zamanını tayin ederken drenaj sahasının hususi bir şekilde tetkiki
nin gerektiğini göstermektedir. Şayet drenaj sahası iki veya daha fazla 
yan dere ihtiva ediyor ve bu yan dereler farklı karakteristikleri haiz 
ise, bu yan derelere ait birim hidrograflar ayrı ayrı hesaplanmalı ve 
drenaj sahasının tamamına ait bir birim hidrografı, mevzubahis dre
naj sahasına ait münferit hidrograflan bir araya getirmek suretiyle 
tanzim etmelidir. 

Pik deşarj : Herhangi bir akışa ait hidrografın pik .deşarj değeri, 
yağış süresi, yağış kesafeti, infiltrasyon nisbeti, drenaj sahası ve dre
naj sahasının akış konsantrasyonu ile ilgili bazı geometrik değerlere 
bağlıdır. Birim hidrograf belirli bir sürede bir inçlik bir akışa ait bir 
hidrograf olduğundan, verilen birim hidrografa tekabill eden birim sa
hada hasıl olan deşarj, drenaj sahasının elemanlanyla ilgilidir. 

Aslında akış hidrografının şeklini veya birim hidrografın pik'ini 
tayin eden en mühim faktörler, drenaj sahasının dağılışı ve eğimidir. 
Herhangi bir drenaj sahasının eğimi harmonik ortalama meyil olarak 
DS! Etüd ve Plan Dairesi Hidroloji Fen Heyeti Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan Sentetik Metod isimli notta verilmiş ve ne şekilde hesapla
nacağı gösterilmiştir. Halbuki herhangi bir drenaj sahasının ortalama 
meyli, drenaj sahasının yan dereleri ve ana kolun ilgili kısımlanna ait 
ortalama eğimlerine karşı birim hidrograf pik deşarjlannı, logantmik 
bir kağıt üzerine tersim etmek ve tersim edilen bu noktalarm ortasın
dan bir doğru geçirmek suretiyle daha sıhhatli bir şekilde tayin edi
lebilir. 

Snyder, pik deşarj miktanın daha evvel izah edil~ği üzere aşağı
daki münasebetlere göre hazırlamıştır : 

K 
qıR = --

1:, 
t.. süresi verilen şiddetli yağışlar için 

t, 
t. = 5.5 
Herhangi bir t, süresi için pik zamanı aşağıdaki gibi ifade edil

miştir. 

Pik t. =1:, + 
4 

86 

\ 



.. 
Yukarıdaki münasebetlerde Appalachian Highlands'de Syneder'in 

bulduğu K katsayısı değerleri 360 - 400 arasında değişmekte ve artıı

lamasının ileriki prağraflarda verilen 640 Cp değerine eşit olduğu anla
şılmaktadır. 

Bi.rllm hidrograf pik deşarj - Yağış alanı münasebetleri: 

Şekil 1. de gösterildiği gibi, çeşitli drenaj sahalanna ait akış ra
satlarından hesaplanan pik deşarj değerlerini ilgili drenaj sahalarına 
karşı logantmik bir kağıt üzerine tersim edip alakalı akarsulara ait 
eğriler çizmeli, ve elde edilen bu münasebetlerden sentetik birim hid-
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rograf değerlerini, belirli drenaj sahalanna ait akış rasatlanndan elde 
edilen malfunatla mukayese etmeli veya akış rasatları bulunmayan 
ve hidrograflan sadece yağış rasatlanndan elde edilen pik akışların 

hesaplanmasında bir mukayese unsuru ol.arak kullamlmalıdır. 

Birim hidrografın genişliği : Verilen bir süreye ait bir birim hid
rografın muayyen deşarj miktarlarına tekabül eden genişlikleri, birim 
hidrografın pik deşarjının bir fonksiyonudur. Akış rasatları olmayan 
bir drenaj sahasına ait sentetik bir birim hidrografin pik deşarjının 
% 50 ve % 75 ine tekabül eden genişlikler Şekil 2. de gösterildiği gibi 
çeşitli pik deşarj değerlerine karşı pik deşarjların % 50 ve % 75 lerine 
tekabül eden hidrograf genişlikleri, logaritmik bir kağıt üzerine tersim 
edilerek % 50 ve % 75 değerlerine ait çizi!len ortalama eğrilerden isti
fade ile tespit edilmelidir. 

S - Hidrograflar : Birim hidrograf tekniğine göre bir drenaj sa
hası üzerinde akışın kesafet ve dağılışı üniform kabul edildiğinden ard 
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liRiM HIDROGRAF 61!HiŞLfii (h) 

ŞEKiL 2 • eiRiH Hi01106RAF PiK DE$ARJ - GENiŞLiK HilHASEIETi 

arda gelen akışlar birim hidrografın ihtiva ettiği akış nisbetlerine te· 

kabül etmektedir. Belirli bir zamana tekabül eden akış ordinatlarının 

toplamı, devamlı üniform akışlardan hasıl olan toplam akış nisbetlerini 
vermektedir. Bu esaslara göre elde edilen hidrografa S - hidrog'ı de

nir. Bu hidrograf değişik akışlan temsil eden toplam eğri ile kanştır· 

marnalıdır. 

S - Hidrografını elde ·edebilmek ıçın, benzer birim hidrografların 

bir serisini tablo halinde tıanzim ederek bunlara ait birim yağış süreleri 

apsis ekseni üzerinde, deşarj değerleride kumulativ bir şekilde ordinat 
üzerinde tersim edilmelidir. Tablo ı. ve Şekil 3. bu hususla ilgili bir mi

sali göstermektedir. Birim yağış süresinin ilk ı2 saatlık kısmında bi
rim hidrograf (Tablo ı. , sütun 2.) ve S - Hidrograf (sütun 4.) değer· 
leri aynıdır. Tablo 1. sütun 4. deki ilk ı2 saatlık S - Hidrogrnf değerleri 
Tablo ı. de görüldüğü gibi sütun 3.'e nakledilerek ikinci ı2 saatlik in
tervalde birim hidrograf deşarjlarına ilave edilir. Sütun 4. te verilen 
Drenaj sahası = ı290 milkare 
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TA B L "O I 

BİRİM HİDROGRAFIN S - HİDROGRAFLA· OLAN MVNASEBETt 

Bilinen 12 saatlık Birim Hid· 12 saatlık S - Hidrograftan 
rograftan S - Hidrografının 6 saatlık Birim hidrografın 

hesaplanması hesaplanması 

Zaman 12 saatlık 
12 saatlık 12 saatlık 12 Saatlık S- Hidrog- ls saat ıı:ın- 6 saatlık (h ) Birim S - Hldrog- S- Hldrog- rafının de 0,5 In<: Birim H!d-Hidrograf raf ı raf ı (1) Re den haslı rograf 

(3) (2) (1) 6 saatlık olan akııı (2 x sütun 6) 
Şekli 12. Şekil 12 Şekli 12. Hidrografa sütun (4- 5) Kübik flt/sn. Küblk flt/sn. Küblk flt/sn. Kübik flt/sn. dönüştü-

ı rülmesl. 
:-· 

ı 2 3 4 5 6 7 

8 
3.:} { 900 900 1.800 

12 3.400 900 2.500 5.000 

18 6.900 } +{ 900} { 7.800 3.400 4.400 8. ;800 
24 10.100 3.400 13.500 7.800 5.700 11.400 . 
30 12.300} +{ 7.800} 20.100 13.500 6.600 13.200 
86 13.600 13.500 27.100 20.100 7.000 14.000 
42 13.900 20.100 34.000 27.100 6.900 13.800 
48 13.200 27.100 40.300 34.000 6.300 12.600 
54: 11.800 34.000 45.800 

ı 
40.300 5.500 11.000 

60 10.300 40.300 50.600 45.800 4.800 9.600 
66 8.950 45.800 54.750 50.600 4.150 8.300 
72 7.650 50.600 58.250 54.750 3.500 7.000 
78 6.400 54.750 61.150 58.250 2.900 5.800 
84 5.250 58.250 63.500 61.150 2.350 4.700 
90 4.200 61.150 65.350 63.500 1.850 3.700 
98 3.200 63.500 66.700 65.350 1 .350 2.700 

102 2.280 65.350 67.630 66.700 930 1.860 
108 1.580 66.700 68.280 67.630 650 1.300 
114 1.100 67.630 68.730 68.280 450 900 
120 750 68.280 69.030 68.730 300 600 ' 
126 500 68.730 69.230 69.030 200 400 
132 300 69.030 69.330 &9.230 100 200 
138 150 69.230 69.380 69.330 50 100 
144 50 69.330 69.380 69.380 o o 

ı 
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ŞEKiL 3. BiRiM HiDROGRAF- S- HiDROGRAF MÜNASEBETi 

Drenaj sahası = 1290 milkare 

1290 milkarelik drenaj sahasından her 12 saatılk sürede hasıl olan akış 69,380 
f it • sanlyeye eşittir. 

S - H idrogr af (2 ), 12 saatılk birim silresi olan S - Hidrograf (1) e eşittir. 

Zaman eks~ni üzerinde 

12 saatlik birim hidrograf (3), S - Hidrograf (1) - (2) ye eşittir. 
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1290 milkarelik drenaj sahasından her 12 saatlık sürede hasıl olan 
akış 69,380 fit - saniyeye eşittir. 

S- Hidrograf (2), ı2 saatlık birim süresi olan S- Hidrograf (ı) e 
eşittir. 

Zaman ekseni üzerinde. 

ı2 saatlık birim hidrograf (3) , S- Hidrograf (ı) - (2) ye eşittir. 

Şekil 3. Birim hidrograf - S - Hidrograf münasebeti : bu değerler 
S - Hidrografının ordinatlanna teka bül etmektedir. S - Hidrografının 
4. sütunundaki deşarj miktarıyla 3. sütunda ayni zamanda tekabül 
eden deşarj miktan yaklaşık olarak ayni olana kadar bu işlem devam 
ettirilir. Aynca S -Hidrograf değerlerinin bilindiği kabul edilerek yu
kanda anlaWanın tersine bir işlem yapmak suretiyle durumu daha iyi 
tebarüz ettirmek mümkündür. Bu düşüneeye göre sütun 4. te verilen 
deşarj değerleri sıfır saatte başlamak üzere ı2 saat içinde bir inçlik 
devamlı düzenli akışlara ait değerlere tekabül etmektedir. Şayet sütun 
4. teki değerler sütun 3'e başlangıçtan ı2 saat sonra kabul edilerek 
yerleştirilirse, sütun 4. ·ile sütun 3. değerleri arasındaki fark sütun . 2 
şekil 3. (ı) de gösterildiği gibi ı2 saat zarfındaki ı inçlik akış mik
tarına tekabül eder. 

6 saat zarfında ı inçlik akışiara tekabül eden değerleri elde etmek 
için, ı2 saat zarfında ı inçlik devamlı üniform akışlardan hasıl olan 
değerler 2 ile çarpılmalıdır. Böylece çeşitli sürelere ait birim şiddetli 

yağışlar için bulunan S - Hidrografların birim yağış sürelerine tat
bikinin pratik limitler dahilinde kalmak üzere düzeltilmesinin müm
kün olauğu görülmektedir. Tablo ı. sütun 5 - 7 de ı2 saatlık S - Hid
rografından 6 saatlik bir birim hidrografın nasıl hesaplandığı görül
mektedir. 

Yukandaki paragraflardanda anlaşılacağı üzere S -Hidrograf me
todu, bilhassa hassas olarak bU'lunması icap eden pik değerlerinin, bi

rim hidrograflan değiştirmek suretiyle tespitinde ve yağış dağılışiann
daki küçük varyasyonlann tespitinde önemi haizdir. 

Sentetik Birim Hidrograf hesaplannın . özeti : Akış malfunatı ol
madığı halde şiddetli yağışlardan hasıl olan a,kışlara ait birim hidrog
rafların hesaplanması müteakipteki gibidir. 

a) Drenaj sahasının muhtelif kısımlanndaki akış rasatları etüd 
edilmek suretiyle birim hidrografa ait takribi pik deşarj ve pik zamanı 
tespit edilmelidir. Bir çok hallerde mevcut kifayetsiz hidrolojik malft
mat, sentetik analizler sırasında pek faydalı olabilir. 
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b) Şayet drenaj sahasının hidrolojik rasatlan mevcut ise Denk· 
lem 1 ve 4 teki ~ ve C, katsayılan kıymetlendirilerek sentetik birim 
hidrografa ait pik deşarjın hesaplanmasında kullanılır. ~ ve C, kat
sayılan hesaplanırken, hesaplarm başlangıcında bu katsayılara ait ilk 
takribi değerleri bulabilmek için Snyder'in vermiş olduğu katsayılar 
kullaru!lmalıdır. 

c) Elde edilen birim hidrograf pik deşarj değerinin pik deşarj 
yağış alanı münasebetlerinden elde edilen değere uyup uymadığı tetkik 
edilmelidir. 

Yukanda izah edildiği şekilde elde edilen birim hidorgrafm pik 
deşarj değeri hususunda karar kılındıktan sonra sentetik hidro~raf 
hesaplarına aşağıdaki gibi devam edilir. 

1) Şekil 4. teki Hidrograf (1) in üzerinde pik deşarjın % 50 ve 
% 75 ine tekabül eden yerlerden hidrografın genişlikleri ölçilimeli ve 
ö~çülen bu değerler şekil 2 de gösterildiği gibi çizilerek bu noktalardan 
% 50 ve % 75 eğrilerine paralel olarak A - A've B - B' eğrileri çizil
meli. Bu çizilen eğrilerden istifade ederek hesaplanması istenen hid
rografa ait % 50 ve % 75 genişliklere tekabül eden deşarj değerleri 
tespit edilerek sentetik birim hidrografın ana hatları daha iyi bir şe
kilde tespit edilmelidir. 

2) Şekil 4 te gösterilen hidrograf (1), mevzubahis drenaj saha
itıyla aynı karakteristikleri olan 1290 milkarelik bir drenaj sahasına 
ait hidrolojik malumatlardan elde edildiğinden, ve esas drenaj sahası
nın alanı 970 milkare olduğundan, deşarj değerleri 970/ 1290 = 0.75 
nisbetinde küçültülerek tersim edilmelidir. 

3) 1290 milkarelik dernaj sahasına ait C, ve C, katsayılan aşağı
daki gibi hesap!anmalıdır. 
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L.. - · 4 7 mil. 
L = 92 mil. 

(LL •• ) 0·3 = 12.3 

,,. tR= 34 h (şekil 4. ten alınmıştır.) 

tR -= 6 h (seçilmiş birim değer) 
QtR = 14100 Kübik fit/ sn. (şekil 4. ten alınmıştır.) 

qtR = 14100/ 1290 = 10.9 kübik fit/ sn. milkare 

C, - pik tR / (LLca) 0'3 (takribi) 

- 34/ 12.3 = 2.8 

640 C, = (LAG tR) (qtR) 

- 370 
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TAllLO n 
BİRİM IIİDROGRAFIN HESAPLANMASI 

Hidr. No. 1- A Hidr. No. 1- A 

Q) 
(a) takribi deg"erler (b) Nihayi de~erler 

.!3 q,R 13.2; pik 28 q1R 13.2; pik 28 ı.. 
Q) 
N..., % 7527; % 5444 % 75 27; % 5044 :::ı o 
~z ~ ....... Birim ls -Hidrog- d Birim S- Hid- S- Hld-~ S- Hid- aı ....... 

S .c: hld af raf çıkar- rograf s .c: Hidrog- ro gr af ro gr af ı.. aı - rogr ması aı- raf o N N çıkannası 

----
ı 2 3 4 6 7 8 9 

--
ı 6 1.300 1 .300 6 1.300 1.300 
2 12 4.400 1.300 5.700 12 4.400 1.300 5.700 
3 18 8.200 5.700 13.900 18 8.200 5.700 13.900 
4 24 11.700 13.900 25.600 24 12.800 13.900 25.601) 
5 30 12.800 25.600 38.400 30 11.700 25.600 38.400 
6 36 12.400 38.400 50.800 36 12.400 38.400 50.800 
7 42 11.000 50.800 61.800 42 11.000 50.800 61.800 
8 48 9.000 61.800 70.800 48 9.000 61.800 70.800 
9 54 7.400 70.800 78.200 54 7.400 70.800 78.200 

lO 60 6.000 78.200 84.200 60 6.000 78.200 84.200 
ll 66 4.800 84.200 89.000 66 5.000 84.200 89.200 
12 72 3.300 89.000 92.300 72 4.100 89.200 93.300 
13 78 2.700 92.300 95.000 78 3.200 93.300 96.500 
14 84 2.000 95.000 97.000 84 2.500 96.500 99.000 
15 90 1.70ı.ı 97.000 98.700 90 1.800 99.000 100.800 
lG 96 1.300 98.700 100.000 96 1.300 100.800 102.100 
17 102 1.100 100.000 101.100 102 900 102.100 103.000 
18 108 :i..OOO 101.100 102.100 108 550 103.000 103.5:>0 
19 114 900 102.100 103.000 114 400 103.550 103.950 
20 120 900 103.000 103.900 120 250 103.950 104.200 
21 126 43P 103.900 10!.330 123 130 104.200 104.330 

4) 1290 milkarelik drenaj sahası için hesaplanan c, ve c. katsa
yılarının 970 milkarelik mevzubahis drenaj sahasına tatbik edileceğini 

farzedelim. bu halde daha küçük bir sahaya tekabül eden pik deşarj 
ve pik ıamanı müteakipteki gibi hesaplanmalıdır. 

L,. -- 45 mil. 

L - 85 mi ı 

(LL,.) O·S - 9.9 

pik tR -- C, (LL •• ) 

-= 2.8 (9.9) 

= 28 h 
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q.R = 840 C./ pik tR 

- 370/ 28 

- 13.2 kübik fit/ sn. milkare 

Q,R = : 12800 kübik fit/ sn. (Şekil 5. 1- A hidrografına bak) 

5) 970 milkarelik drenaj sahasına tekabül eden sentetik birim hid
rografın % 50 ve % 75 plk değerlerine tekabül eden genişlikleri Şekil 2. 
de görüldüğü gibi A - A' ve B - B' eğrilerinden istifade ile tespit edilerek 
birim hidrograf pikinin her iki tarafına tersim edilmelidir. 

6) Tespit edilen pik deşarj ve buna tekabül eden % 50 ve % 75 
genişlikler şekil 5. te gösterildiği gibi tersim edilerek X noktasında ni
hayetlendirilmelidir. 

7) Şekil 5. teki 1 - A hidrografına tekabül eden S - Hidrografı X 
noktasına hesaplandıktan sonra şekilde gösterildiği gibi toplam makıü
mum onlinata kadar uw.tılmalı ve Tablo 2. nin a kısmında gösterildiği 
gibi birim hidrograf hesaplan ikrnal edilmelidir. Şekil 5. te kuyruk eğ
rilerinden g~rüleceği üzere birim hidrograf ve S - Hidrograf üzerinde 
g~rekli düzeltmeler yapılmalıdır. Bu husustaki hesaplar Tablo 8. in 
b kısmında gösterilmiştir. Nihai düzeltmelerin yapılabilmesi için, S - Hid
rograf değerlerinin, bilindiği kabul edilerek birim hidrografın sağ kuy
ruk nihayetinden başlamak üzere birim hidrograf ordinat değerlerini 
X noktasına kadar yeniden hesaplamalı ve bu kısma ait S - Hidrograf 
ordinat değerleri, yeni bulunan bu değerlerden hesaplanrnalıdır. S- Hid-
rografına ait bu iki kısmın, şekilde gösterildiği gibi, karşılaşması için 

gerekli düzeltme kolaylıkla yapılabilmektedir. 

KAR FEYEZANLARI 

G 1 R 1 Ş : Memleketin muhtelif ve bilhassa seviyesi yüksek olan 

bölgelerinde, yağışlar urnurniyetle kar yağışı olarak vukubulmaktadır. 

Karın akış haline geçeb~esi için erimesi ica p ettiğinden, kar örtüsü 
erimeye başlamadan evvel bir depo olarak tasavvur edilebilir~ 

Bir çok drenaj sahalarında vukubulan kar feyezanlan şiddetli ya
ğışların vukubulduğu kış mevsiminin son aylan ve bahar aylarında vu
kubulrnaktadır. Proje çalışmalarında feyezan debileri hesaplanırken ya
ğışlar sebebiyle hasıl olan feyezan debisinde, kar erimesinden dolayı bir 
artış husule geleceği nazan itibara alınmalıdır. 

Karın erirnesinden dolayı hasıl olan akış miktan, kar örtüsünün ih
tiva ettiği su miktarı, üzerinde bulunduğu arazinin infiltrasyon kapa-
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sitesi ve erimeden dolayı kar örtüsünün .tahliye ettiği su miktarına bağ
lıdır. Kar erimesinden dolayı hasıl olan akışlara tesir eden bu faktörler 
bög:elere ve mevsimlere göre değişmektedir. Yukarıdaki ifadelerden de 
anlaşılacağı üzere, karın mevcut olduğu drenaj sahalarında aylık akış 
değerleri direkt olarak aylık yağış değerlerine bağlı değildir. 1 

Kar erimesinden dolayı hasıl olan akışlar çok karışık faktörleri ih
tiva ettiğinden, bu mevzudaki problem'lerin çözümünde, her ne kadar 
sıhhatli bir çalışma yapmak veya proje feyezan debisini genel bir şe
lilide bulmak mümkün değilse de, kar örtüsüne tatbikı mümkün günlük 
hararet, rüzgar ve yağış rasatlarının bulunduğu mıntıkalarda, mevcut 
yağış rasatlarıyla bir korobinasyon yapmak suretiyle kar erime hesap
ları kısa bir zamanda yapılabilir. Daha az karışık faktörleri ihtiva eden 
kar erime hesaplarının hangi metotlarla hesaplanabileceği aşağıdaki pa
ragra.flarda izah edilmiştir. Bu mevzuda tatbikı mümkün görülen me
totla ilgili şartlar ya üniform kabul edilmekte veyahut da bu husustaki 
çalışmalarda drenaj sahasına ait mevcut hidrolojik malümatlar yardı
mıyla elde edilen ampirik katsayılardan istifade edilmektedir. Bu me
totlar daha ziyade vasati bir ebatta ve kotu belirli bir yüksekliğe kadar 
olan drenaj sahaları için kullanılmaktadır. 

Arazi şartları 

Kar erimesinden hasıl olan akış miktarı, drenaj sahasının toprak ve 
nebat örtüsü, jeolojik ve topoğrafik durumuna göre değişmektedir. Kar 
örtüsünün altındaki toprak infiltrasyon kapasitesinin, kar erimesinden 
dolayı hasıl olan akışa tesiri pek mühimdir. Şayet kar yağışından evvel 

. arazi donmuş ve bilhassa donma anında drenaj sahasındaki toprak ör
tüsünün dokusu zerrelerden teşekkül etmiş ve fazla miktarda nemli ise, 
infiltrasyon kapasitesi çok az olur. Buna rağmen toprak örtüsünün do
kusu kaba ve bundan dolayı az miktarda kapHer su ihtiva ediyorsa, in
filtrasyon kapasitesi donmadan. dolayı azalmıyacaktır. 

Karın ısıyı iletme kabiliyeti çok az olduğundan, muayyen bir k~ır 

yağışından sonra drenaj sahasının ihtiva ettıği nemin donma nisbetipek 
az artacaktır. Bu sebepten kar erimesinden dolayı hasıl olan en yüksek 
akış, kar yağışından evvel arazinin nemlilik derecesi yüksek olduğu hal
de donma hadisesi vukubulmuş ise, zuhur edecektir. 

Kar örtüsüne tekabül eden su miktarı : 

Kardan hasıl olan akış, drenaj sahasının ihtiva ettiği kar veya kar 
örtüsünün ihtiva ettiği buz halindeki su ve kar yapısının depoladığı su 
miktarlarının toplamıdır. Bununla beraber kar örtüsünün ihtiva ettiği su 
miktarı, kar olarak vukubulan yağışın ihtiva ettiği su miktarı ile, kar 

yerdeyken yağan yağmur neticesinde karın boşluklarında kapilarite ve-
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ye buz şeklinde tutulan su miktarının toplamı olarak nazarı itibara alı~ 
nabilir. 

Normal şartlar altında 25 cm. kalınlığında yeni yağmış bir kar ör
tüsü 2,5 cm. su ihtiva etmektedir. Buna nazaran drenaj sahası üzerinde 
kalan bir kar örtüsünün kesafeti, yağan yağmurun ilave ettiği su mik
tarı, karın erimesi ve donmasından dolayı artmaktadır. Karın kesafeti 
bazan % 50 - 60 kadar yükselmektedir. Umumiyetle tesadüf edilen kar 
kesafeti %20 - 30 civarındadır. 

Kar örtüsündeki serbest su miktarı : 

Kar örtüsü serbest veya donmamış bir halde dikkate değer derece
de su ihtiva edebilir. Kar örtüsünün ihtiva ettiği serbest su miktan kar 
yapısının genel özellikleri ve dokusuna göre değişmektedir. Yapılan etüt
lere göre birim bir tüp içinde ölçülen karın ihtiva ettiği serbest su mik
tannın karın ağırlığının % 25 - 30'u kadar olduğu müşahede edilmiştir. 

Erime dolayısiyle karın sululuğu arttığında veya yapısında yağ~ 
mur suyıınu ihtiva ettiği halde «kar örtüsü gevşemiştir» de
nir. Muhtemel maksimum kar feyezanları, kış aylarında vukubulan ·şid
detli yağışlarla aynı zamanda vukubulabilir, bu takdirde kardaki gevşe
me hadisesinin bu şiddetli yağışlardan evvel vukubulması icap eder. 
Umumiyetle şiddetli kış yağışları hafif yağışlan müteakip vukubuldu
ğundan, maksimum muhtemel kış feyezanlannı hesaplarken, kar örtüsü
nün, erime vukubulduğunda donmamış bir su miktarını ihtiva ettiğini 
nazarı itibara almak lazımdır. Bu gibi hallerde, kar feyezanlan, yağış, 
kar örtüsünün su tutma kapasitesi ve infiıltrasyon gibi kar erime etken
lerini bir araya getirmek suretiyle hesaplanmalıdır. 

Erimeden dolayı karın su tahliye nisbetl : 

Kar örtüsünün altında kalan toprak tabakasının infiltrasyon karak
teristiklerine ilaveten, feyezan esnasında kar erimesinden dolayı hasıl 
olan akışa tesir eden faktörler sırasıyla aşağıda ifade edilmiştir. 

(a) Muhtemel hararet intikali ve yağış absorbsiyonundan dolayı 
gevşeme derecesi 

(b) Karın yüzeyinin ve havanın sıcaklıkLarı arasındaki farktan do
layı kar örtüsünün yüzeyinde suyıın tekasüf etmesi neticesinde 
sıcaklığın havadan intikali. 

Hava ile kar yüzeyi arasında güneş radyasyonu neticesinde dikkate 
değer derecede ısı alış verişi vardır. Kar güneş radyasyonunu emerek 
harareti havaya yansıbr. Şiddetli yağışlar esnasında çok kesif bulut ta
bakaları kar sathına gelen güneş radyasyonlarını ıazaltmakta ise de, bu
lutun mevcudiyetinden hasıl olan sıcaklık radyasyonu bunu telafi et-
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mektedir. Şiddetli yağışlar esnasında kar örtüsünün radyasyonla ısı ka
zancı veya kaybı bir miktar olarak henüz tesbit edilememiştir. 

Hararetin havadan intikali: 

Isının kar örtüsüne havadan intikali aşağıda gösterildiği gibi iki 
şekildedir. 

(1) Kar örtüsü ve hava arasındaki ısı farkından dolayı direkt ısı 
alış verişi dolayısiyle, 

(2) Kar sathmda tekasüf eden suyun ısıyı tahliye etmesinden do- ' 
layı. 

W. T. Wilson 6 saat zarfmda eriyen kıar derinliğini hesaplamak için 
aşağıdaki formülleri vermiştir. 

D .. = Kı V (e 6.11) 

D. = K2 V (T 32°) 

Da = Dm + De 

(1) 

(2) 

= Kı V (e - 6.11) + K2 V (T - 32) (3) 

D.. = Kar örtüsünde tekasüf etmiş olan suyun etkisile 6 saat zar
fmda inç cinsinden eriyen su miktan (derinlik olarak), 

D. = Kar örtüsünde havadan direkt ısı alış verişi neticesinde 6 sa
at zarfmda inç cinsinden eriyen su miktan (derinlik olarak), 

D, = (1) ve (2) formülleriyle iılgili 6 saat zarfmda kar erimesinden 
hasıl olan toplam su miktan, 

V = Saatte mil olarak rüzgar hızı, 

T = Fahrenhayt cinsinden ısı (dry - bull.b temperature) . 

e = Milibar cinsinden buhar basıncı, 

Kı = Çevirme birimleri, alet tecvizleri ve buzun gizli ısısını ihtiva 
eden bir katsayı, 

K~ - Çevirme birimleri, a.let tecvizleri, buzun gizli ısısı, havanın 

yoğunluğu ve türbülans teorisinde kulianılan çeşitli miktar
lan ihtiva eden bir katsayı. 

Yukanda zikredilen Kı ve K2 katsayılan biribirierine bağlı olup, 
Kı katsayısı K2 nin 3 - 4 katına eşittir. Rasat aletleri normal şartlarda 
tesis edilmiş ve istasyon kotlan deniz seviyesinden itibaren bir kaç bin 

fit yükseklikte olan rasat istasyonlan için Denklem (3) aşağıda göste
rildiği gibi ifade edılebilir. 
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D. = V (0.002 T + 0.006 e - 0.100) (4) 

Karın drenaj sahalanndaki dağılışı, derinliğinin değişikliği, muhtP.
lif yerlerdeki gevşeklik derecesi ve şiddetli yağış anlarında ısı alış veriş 
nisbeti gibi elemanların tayin edilmesi çeşitli havza. karakteristiklerine 
bağlıdır. Bu karakteristiklerin en mühimleri sırasiyle havzadaki çeşitli 
yükseklik farklan, topoğrafya, arazi örtüsünün cinsi, bitki örtüsü, or
manlık v.s.) ve sıcak hava kitlelerinin hareket ettiği yöne nazaran dre
naj sahasının durumudur. Bu karakteristikler takribi olarak rasyonel 
analizlerle belirli kabuller yapmak veya ampirik değerler kuhlanmak su
retiyle kıymetlendirilebilir. Orta ölçüde bir drenaj sahasında kar feye
zanlarını hesaplamak için, kar örtüsünün ihtiva ettiği ka:mkteristikler, 
havzanın şartlan ve meteorolojik etkileri nazan itibara alarak Denklem 
4'e K gibi bir katsayı ithal ederek aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

D. = KV (0.002 T + 0.006 e - 0.100) . . .. .......... . ... (5) 

K katsayısı havza karakteristiktiği olup ampirik olarak tayin edil
mektedir. 

Şayet şiddetli yağışlarla birlikte fazla miktardaki kar erimelerinden 
dolayı akışlan da ihtiva eden feyezan rasatlan mevcut ise, K katsayıE!l, 
Denklem · (5) de D., V, T ve e değerlerini yerine koymak suretiyle he
saplanabilir. Bundan sonra, hesapların diğer kademelerinde, hesaplanan 
bu K katsayısı aynca kullanılabilir. Amerika'da Ohio ve New England 
havzalan için hesaplanan K katsayısı değerleri, biribirine eşit çıkmış ve 
miktan 0.60 - 0.72 bulunmuştur. Her ne kadar bu iki ayn havza. için bu 
tarzda yapılan hesaplar aynı neticeyi vermiş ise de, bulunan bu değer
lerin her mıntıkada tatbik edilebi!leceği zan'edilmemelidir. 

Yukanda verilen birden beşe kadar olan denklemler, karın erime 
nisbetini değişik ısı intikallerine göre vermekte, şiddetli yağışlardan ev
vel karın ihtiva ettiği serbest su miktarının tahliyesine ait herhangi bir 
kabulü ihtiva etmemekte ve ancak bu kabul ampirik olarak bulunan K 
katsayısının içinde kalmaktadır. Şayet K katsayısı, gevşek bir kar ör
tüsünün üzerine yağan şiddetli yağmurlardan hasıl olan feyezanlardan 
hesaplanmışsa, karın ihtiva ettiği serbest su miktarının tahliyesine ait 
yapılacak kabulü de ihtiva etmektedir. Aksi takdirde hesaplanan K kat
sayısı değerinin, karın ihtiva ettiği serbest su miktarını şiddetli kış ya
ğışlarına ithal etmek için bir miktar artırmak gerekir. K katsayısına ait 
artış hesaplarını kış feyezan rasatlannın ve mevcut şartların iyi bir elli
düne istinat ettirmelidir. 

Yağış tesiriyle erüme: 

Her ne kadar yağmur tesiriyle hasıl olacak kar erimesi, yukanda 
izah edilen hususların kar erimesinde olan tesirlerine nazaran umumi-
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yetle pek az ise de, bu miktar bazı drenaj sahalannda çok şiddetli ya
ğışlar halinde mühim bir safha arzedebilir. Bu halde kar erime derin
liği aşağıda verilen formül ile hesaplanabilir. 

Dr-
P (T- 32) 

144 
. ... .. . . ... .... (6) 

Dr = Kar erime derinliği (inç cinsinden), 

P = Yağış (inç cinsinden), 

T - Hararet Fahrenhayt cinsinden (Wet-bulb temperature). 

Isı - Transfer formülü ile kar erime hesaplan : 

Vasati büyüklükte bir drenaj sahasında, kritik şiddetli kış yağış
ları sırasında vukubulan kar erimeleri 3, 4, 5, 6 formülleriyle yaklaşık 
olarak aşağıda izah edildiği şekilde hesaplanır. 

(a) Denklem (5) deki K katsayısını kıymetlendirmek için, hesap
larda kullanmak üzere, mevzuubahis drenaj sahasında, kar erimelerin
den dolayı vukubulan kış feyezan rasatlarından değerce en büyükleri 
seçilmeli ve müşahede edilen bu rasatlara ait hidrograflar çizilmeli, 

(b) (a) şıkı için seçilen her altı saatlik feyezan rasatlarına tekabül 
eden yağmur, ortalama hararet, buhar basıncı ve rüzgar hızı malumat
lan hesaplanmalı ve çizi!en feyezan hidrografının üst kısmında ya tablo 
halinde tanzim veya grafik olarak çizilmelidir. 

(c) Yağmur ve kar erimesinden hasıl olan akışa ait hidrografı elde 
etmek için, hesaplanan esas akış hidrografı müşahede edilen hidrograf
tan çıkanlmalıdır, 

(d) (c) şıkında çizilmesi istenen hidrografı elde etmek için, kar eri
melerini ihtiva etmiyen feyezan analizlerinden elde edilen birim hidrog
rafiann bir tatanınanını yapmak suretiyle, yağmur ve kar erimelerini 
ihtiva eden ve altı saatlik rasatlara t ekabül eden hitograf (hyetograph) 
hesaplanmalıdır, 

(e) Kar erimelerini ihtiva etmiyen feyezan analizlerinden elde edi
len infiltrasyon kapasitelerini nazarı itibara alarak, analiz edilmekte ol.ruı 
feyezan kayıplan için infiltrasyon kayıplan, mevzuubahis feyezan süre
sinde arazi şartlan nazarı itibara alınmak suretiyle hesaplanmalıdır, 

(f) 6 saatlik süreler içinde ard arda vukubulan (müteakip) iki şid
detli yağmur yağışının her birinin vukubulduğu zaman zarfında, kar ör
tüsünden tahliye olan su miktarını elde etmek için, d şıkında hesaplanan 
sentetik hidrograftan b şıkında müşahede edilen yağmur değerleri çıka· 
nlarak e şıkında hesaplanan infiltrasyon kapasiteleri ilave edilmelidir, 
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(g) Her altı saatlik periyoda tekabül eden şiddetli yağmur rasat· 
!anna tatbik edilebilecek K katsayısı, hesaplanan Da, T, V ve e değer
lerini Denklem (5) de yerine koymak suretiyle hesaplanmalıdır, 

(h) Bölgedeki mevcut kar rasatlanndan, kar mevsiminde vukubu
tacak muhtemel maksimum şiddteli yağmur yağışlanndan evvel mevcut 
olan, karın kritik miktarı, dağılışı ve gevşeklik derecesi hesaplanmalıdır, 

(i) Muhtemel maksimum şiddetli kış yağışları esnasında hasıl olan 
kar erimesinin kritik miktarı, şiddetli kış yağmur yağışlariyle ilgili T, 
V, e değerlerinden istifade ile hesaplandıktan sonra Denklem (4) ve (6) 
yardımiyle altı saatlik periyotlara tekabül eden kar erime miktannın 
teorik değeri hesaplanmalıdır, 

(j) (a) - (g) şıklannda analiz edilen feyezan rasatlan esnasında 
kar örtüsünün cari olan karakteristikleri ve muhtemel maksimum şid
detli kış yağmurlarını mütalaa etmek suretiyle, şiddetli kış yağışları sı
rasında kar erimelerinden dolayı vukubulacak akışların kritik değerlerini 
hesaplamak için uygun bir K katsayısı seçilmelidir. Bu hususla ilgili ça
lışmalar müteakipteki gibi yapılmalıdır : 

1. Şiddetli yağmur yağışları süresine ait K katsayısının ortalama bir 
değeri seçilmeli ve proje şiddetli yağış süresi için toplam kar erime mi'k
tan, (i) şıkında hesaplanan teorik ortalama K katsayısı ile çarpılarak 
hesaplanmalıdır, 

2. Kann kafi derecede gevşediği ve akış hasıl etmeye yüz tuttuğu 
ana kadar K katsayısının sıfır olacağı tasavvur edilmelidir, bu andan iti
baren şiddetli yağış süresi içindeki akışın yağış süresi nihayetine kadar, 
vasati yağış miktarını geçmek üzere süratle artacak ve bundan sonra 
akış, drenaj sahasının temin ettiği su miktanna uygun bir nisbet dahi
linde azalacaktır. Bazı hallerde şiddetli yağışlar için karın gevşek şart
larda olduğunu kabul etmek şayanı tavsiyedir. Bu halde K katsayısının 
başlangıçtaki değerleri yüksek olacaktır. 

Altı saatlik süreye ait bulunan erime miktarlannın j - i şıkkında bu
lunan değerlere eşit olması lazımdır. 
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Betonlarda Alkali - Agrega Reaktivitesi 

ÖZET: 

Hayri YALÇIN 

Kimya Y. Müh. 

Agrega içindeki bazı mineraller portland çimentosu içindeki alkaliler
le kimyasal olarak reaksiyona girerler. Bu reaksiyon betonun genleşme
sine ve parçalanmasına sebeb olur. 

Bu yazıda, adı geçen reaksiyonun fiziko kimyasal karakteristiği ve 
Türk Çimento ve agregalan üzerinde yapılan deneyler ve sonuçları açık
lanmaktadır. 

SUMMARY 

Certain minerals in aggregates react chemically with the alkalies 
in portland cement. This reaction causes the expansive deterioration of 
concrete. 

In this report, the physico - chemical characteristics of this reaction 
and the experimental results which are obtained on the Turkish cements 
and aggregates are explained. 

GIRIŞ : 

Beton kanşımı hazırlandıktan hemen sonra çimento + su reaksiyonu vu
kubulur. Bu reaksiyon sonucu, klinker bileşikleri sağlam kristaller teş
kil ederekagrega partiküllerinin biribirierine bağlanmasını sağlarlar. Bu 
esnada agregarun su ve klinker bileşikleri ile herhangi bir reaksiyona 
girmemesi ve beton içinde stabil bir iskelet teşkil etmesi istenir. 

Agregalar genellikle yukarıdaki şartlara uygun bir özelik gösterir
ler. Yani çimento bileşikileri ile normal şartlar altında herhangi bir kim· 
yasal reaksiyona girmezler. Ancak, az raslanan asidik karakterli bazı 
agregalar, çimento içinde bulunabilen aklali (bazik) karakterli bileşik
lerle istenilmeyen bazı reaksiyonlara girmektedirler. 

Alkali - agrega reaksiyonu denilen bu reaksiyon, agrega bünyesini 
bozduğu gibi, beton içinde hacim genıleşmesi yolu ile şişmelere ve betonu 
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parçalayacak ölçüde gerilmelere sebep olmaktadır. Bu reaksiyonun şid
deti ve beton yapısı üzerinde etkime derecesi başlıca aşağıdaki faktör
lere bağlı kalmaktadır. 

ı. Agrega içinde bulunan reaktif minerallerin cinsi ve miktarı, 

2. Çimento alkalinitesi ve çimento dozajı, 

3. Beton muhafaza sıcaklığı, 

4. Küring şartları. 

Alkali agrega reaksiyonunun kontrol edilmesi ve mahzurlarının gi
derilmesi hususunda bilgi vermeden önce bu faktörleri ayn ayn incele
mek yerinde olacaktır. 

Agrega. Reaktivitesi : 

Agregalann ana maddesini genel olarak silis ve kalker bileşikleri 
teşkil ederler. Bu bileşiklerin büyük bir kısmı alkali karşısında inaktif
tir. Bildiğimiz kuvartz kumu bu cinsten olup bP.ton için sağlam bir agrega 
sayılır. Bunun dışında bazı silisli mineraller alkali karşısında reaksiyona 
girerek çözünen silikatları teşkil ederler. Alkali agrega reaktivitesine 
konu teşkil eden bu minerallerin başlıcaları şunlardır : 

Opal, Chalcedony, Tridymite, Cristobalite, Zeolite, Heulandite ve 
Rhyolite. 

Bu minareller alkaliler ile şu ortak reaksiyonu vermektedirler : 

Si 0 2 + 2 Na O H = 

Böylece agreganın silikası çimento alkalinitesi ile reaksiyona gire
rek alkali sililmtlarını meydana getirmektedir. Agrega kapHerleri için
de meydana gelen bu alkali silikatlar jel karakterinde olup büyük mik
yasta su çekebilme özeliğini haizdir. Bu özelik büyük bir ozmotik basın
cın doğmasına ve kapHerler içinde hacim genleşmelerinin meydana gel
mesine sebep olur. Agrega alkali reaktivitesinin beton üzerine olan par
çalayıcı etkisi esas itibarile bu hacim genleşmelerinden ileri gelmektedir. 

Şunu hemen belirtelim ki, beton bünyesi içinde cereyan eden bu 
reaksiyon, beton dökümünden sonra ilk yıl içinde kendini tamamen bel
li etmekte, daha sonraki yıllar reaksiyon hızı hissedilmeyecek derecede 
azalmaktadır. Burada önemli olan ikinci bir hususta, agrega içinde bu
lunan aktif agregalar ile, hasıl olan genleşmelerin doğru orantılı olma
dıklandır. Agrega!.arın göstermiş olduklan bu belirsiz durum ve diğer 
faktörlerin reaksiyon üzerine olan önemli etkileri, agrega içinde bulu
nan reaktif mineraller için bir tirnit değer verilebilmesi imkanını orta
dan kaldınnaktadır. 
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Aktif silikat mineralleri dışında, alkali agrega reaktivitesi bakı
mından önemli olan diğer bir mineral de mağnezyum karbonattır. Mağ
nezyum karbonat ihtiva eden mineraller de silikatlara benzer şekilde 
alkaJli hidroksitlerle reaksiyona girerek, alkali karbonatları meydana ge
tirirler. 

Mg COa + 2 Na O H + Su = Mg (0 H) 2 + Na2 C 0 3 • 10 H 20 

Reaksiyon sonucu meydana gelen sodyum karbonat, on molekül 
kristal suyu ihtiva etmesi sebebiyle % 239 miktannda bir hacim genleş
mesine sebep olur. Bu genleşme beton için son derece tehlikeli olmak
ttı.dır. 

Çimento Alkalinltesi : 

Çimento hammaddesi içinde az miktarda bulunabilen sodyum ve 
potasyum bileŞikleri (nadir oLarak lityum) klinkerin pişirilmesi anında 
oksit haline gelirler. Çimento alkaılinitesi bu oksitlerden ileri gelir. Her 
ne kadar, çimento hamurunun kalevi (bazik) özeliği klinker bileşikle

rinin hidrolizi sonucu teşekkül eden kalsiyum hidroksitten ileri gelirse 
de, alkali agrega reaktivitesi bakımından kalsiyum hidroksitin hiç bir 
önemi yoktur. Çünkü kalsiyum hidroksit agrega silikası ile reaksiyona 
girecek derecede kuvvetli bir baz değildir. Böyle bir reaksiyon vuku
bulmuş olsa bile, teşekkül edecek olan kalsiyum silikat bileşiği suda çö
zünmeyen stabl bir bileşik olup, beton için zararlı deği1 dir. Üstelik çi
mento hidrolizi sırasında ortaya çıkan kalsiyum hidroksitin bağlanması 
beton yapısını sağlamlaştırması ve permeabilitesini azaltınası bakımın
dan son derece faydaılı olmaktadır. Bilindiği gibi, bu amacı sağlamak 
üzere özellikle su yapılannda puzzolanlı çimentolar kullanılmaktadır. 

Alkali agrega reaktivitesi yönünden gerçek tehlike çimento içinde 
bulunabilen sodyum ve potasyum oksitlerinden ileri gelmektedir. Bu ok
sitler su temasında derhal hidroksit haline geçmekte ve o şartlar altında 
reaksiyona girebilen silikatlarla, çözünen silikatlan meydana getirmek
tedir. Esasen asıl tehlikeli olan, reaksiyonun kendisi değil, reaksiyon 
sonucu ortaya çıkan bu alkali silikat bileşikleridir. 

Çimento alkalinitesinin hangi miktardan daha fa2'J1a olduğunda, be
ton için tehlikeli olacağı halen bir çok araştırmacılan meşgul eden bir 
konudur. Bu hususta bütün şartlarda kullanılacak kesin bir tirnit ver
mek, diğer fiziksel ve kimyasal şartlar gözönüne alınmamış olduğu için 
bizi yanlışlıklara sevkedebillir. Buna rağmen pratikte, Bureau of Ree
lamation tarafından bir çok araştırmalara dayanılarak bulunmuş olan 
limit değerin kullanılmasında bir sakınca görmemekteyiz. Yapılan de
neylerde, içerisinde % 0.6 dan daha az alkalinite ihtiva eden çimento
Iann reaktif agregalarla kullamlması halinde beton yapısı için tehlikf.'li 
olacak derecede genleşmelere sebep olmadığı tesbit edilmiştir. Şu halde 
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% 0.6 limiti hiç de olmazsa daha küçük alkalillite değerleri için tam bir 
emniyet vermektedir. 

Türkiye çimentolan üzerinde DSİ Laboratuvannda yapılmış olan 
bir inceleme, Türk Portland Çimentolannın genellikle düşük alkaliniteyi 
havi oldukları sonucunu vermiştir. 1962 yılı imalatına ait çimento nu
muneleri ile yapılan deney sonuçlan aşağıdadır. 

% Sodyum Oksit % Potasyum Oksit % Top. alkalillite 
Çimento Na:ıO KıO Na 20+0.658 KıO 

Afyon 0.27 0.46 0.56 
Ankara 0.06 0.28 0.26 
Çorum 0.15 0.33 0.37 
Balıkesir 0.18 0.75 0.67 
Elazığ 0.48 0.23 0.63 
Gaziantep 0.06 0.33 0.27 

Eskişehir 0.06 0.25 0.22 

İzmir 0.15 0.35 0.38 

D anca 0.15 0.02 0.16 
Pınarhisar 0.13 0.55 0.53 

Sivas 0.27 0.40 0.53 
Çukurova 0.07 0.55 0.43 

Zeytinburnu 0.12 0.45 0.41 

Çizelgenin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, yalnızca Balıkesir ve 
Elazığ çimentolan limit değerden çok az bir fazlalık göstermekte, diğer 
bütün çimentolar ise düşük alkalillite ihtiva etmektedirler. Burada hemen 
söyliyelim ki, çimento alkalinite değerleri daima sabit kalmayıp, çimen
tolann hammadde yataklan değiştikçe elbette ki değişiklik göstermekte
dir. Bu sebeple yukarıda verilen değerlere itibar edilmiyerek, reaktif ol
duğu tesbit edilen agregalarla kullanılacak olan çimentolann, alkalillite 
miktarlarının mutla ka yeniden tayin edilmesi ger ekmektedir. Nitekim 
Sakaryabaşı Regülatöründe kullanılması düşünülen Abbas Halimpaşa kum 
ocağında reaktif agregaya rasianılması üzerine, Eskişehir Çimento 
Fabrikasının Mart 1965 ayı imalatında % 0.69 alkalinite tesbit edil
miştir. 

Alkali Agrega Reaktivitesi Reaksiyon Şartılan : 

Yukarıda anlatıldığı üzere, aılkali agrega reaktivitesi reaksiyonu
nun cereyan edebilmesi için ilk şart reaktif bir agreganm mevcudiye
tidir. Eğer reaktif agrega mevcut değilse, alkali agrega reaktivitesi hiç 
bir şekilde söz konusu olamaz. Reaktif agrega şartı dışında aşağıdaki 
hususlar da bu reaksiyonun etkili bir şekilde cereyan edebilmesi için 
gereklidir. 
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1. Çimento alkalinitesi % 0.6 dan daha büyük olmalıdır, 

2. Dökümden sonra su içinde muhafaza edilen veya su ile yıkana
bilmesi imkan dahiılinde olan betonlarda alkalilerin su ile çözü
nerek reaksiyon ortamından uzaklaşmaları sebebi ile, alkali ag
rega reaksiyonu vukubulmaz. 

3. Çimento dozajı arttıkça alkali miktan da artacağından, alkali 
agrega reaksiyonu çimento dozajı ile doğru orantılı olarak artar, 

4. Beton muhafaza sıcaklığının artması alkali agrega reaksiyonu
nun hızını ve şiddetini artınr, 

5. Letiye, tras veya santral külü gibi puzzolanlı çimentolar alkali 
agrega reaksiyonunu azaltıcı olarak rol oynarlar. 

Bütün bunlann yanında, alkali agrega reaksiyonu sonunda meyda
na gelecek olan parçalanma, beton yapısı ve reaksiyona girmemiş oLan 
agrega cinsine göre de değişik durum göstermektedir. 

Allmli Agrega Reaktivitesi Kontroru : 

Alkali agrega reaksiyonu kontroluna mutlaka agregadan başlanıl· 
malıdır. Eğer sonuç müsbet çıkarsa, bu agrega başka hiçbir muayeneye 
lüzum kalmadan her çeşit çimento ile kullanılabilir. Ancak agregada, 
reaktif minerallerin tehlikeli olacak derecede mevcut olduğu tesbit 
edildikten sonra, alkalinitesi düşük bir çimentoyu temin maksadıyla 
çimento muayenesi yoluna gidilmelidir. ·Çimento alkalinitesinin zaman 
zaman değişmesi gözönünde tutulursa, bu kontrol yolu en uygun ola
nıdır. 

Agregatann alkali agrega reaktivitesi bakımından kontrollan için 
bir çok metod bilinmektedir. Bu metodlann bazılan şunlardır. 

Agregalann Petrografik Muayenesi : 

Agregalar, zararlı olduklan bilinen minerallerin bulunup bulun
mayışı bakımından mikroskop altında muayeneye tabi tutulmaktadır. 
Bu muayene sonunda zararlı mineral!ere raslanılmış olunsa bile, alkali 
agrega reaktivites~ bakımından kesin bir karara varmak kabil değildir. 

Zira, petrografik tayinle kantitatif bir değer clde edilemediği gibi, za
rarlı minerallerin bulunması halinde, hangi limit değerden sonra teh
likeli olacağı da kesin olarak belirtilememektedir. Bu bakımdan pet
rografik muayene, agregalar hakkında kolayca bir ön fikir elde edil
mesi·ai sağlamakta ve yalnızca reaktif minerallerin bu:lunmayışı ha
linde kesin ve olumlu sonuç verebilmektedir. 

Mortar Bar Metodu (ASTM -C 227): 

Bu metodla reaktif agregalann ne derece bir genleşmeye sebep ola
bilecekleri, bir komparator yardımı ile doğrudan doğruya ölçülerek bu-
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lunmaktadır. Agreganın alkalinitesi yüksek bir çimento ile uygun bir 
karışımı hazır!anarak, çubuk şeklindeki kalıplara dökülmektedir. Her 
iki ucunda madeni birer ölçme vidası bulunan bu harç çubukları sabit 
sıcaklık ve doygun rutubette bir yıl süre ile muhafaza edilmektedirler. 
Çubuk boyunda olan genleşme ı, 2, 3, 6, 9 ve 12 ay sonunda ölçülerek 
tesbit edilmektedir. 

Bu deney, alkali agrega reo.ktivitesi yoluyla betonda ne derece bir 
genleşme olacağını gerçeğe en yakın olarak vermesi bakımından, en 
uygun olan bir kontrol yoludur. Ne var ki, deney bir yıl devam etmek
tedir. Bu kadar uzun süren bir deney ise, pratik olarak bir çok güç
lükterin dağınasına ve çeşitli aksamalara sebep olmaktadır. 

Deney süresinin pratik çalışmalar için elverişli olmayışı sebebi ile 
bu metod1a ancak büyük inşaatlarda kullanılacak agregatarın kentro
lunun yapılabilmesi mümkün olmakta, bunun dışında çoğu zaman daha 
süratli bir kontrol metodunun tercih edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu 
metot kimyasal metotdur. 

Kimyasal 1\letot (ASTM - () - 289) : 

Reaktif agregatarın beton ic;in zararlı olup olmadıkları kimyasal 
metot ile kısa zamanda tayin edilebilmektedir. Bu metotda zamanı kı
saltmak için reaksiyon şartıarı daha şiddetli haıle getirilmektedir. Re
aksiyon şartlarında normalden farklı olarak şu değişiklikler yapılmak

tadır. 

ı. Alkali (Sodyum hidroksit) konsantrasyonu ı normale artırıl-

maktadır, 

2. Reaksiyon sıcaklığı 80° C ye çıkarılmaktadır, 

3. Agrega 50 - ıoo nolu etekler arasına kadar inceltilmektedir. 

Bu şartlar altında reaksiyon 24 saat devam ettiri!mektedir. Deney 
şartları üzerinde reaksiyon hızını artıracak şekilde yapılan bu değişik
likler elbetteki reaksiyon sonucunun, normal şartları tam olarak kar
şılamasına engel teşkil etmektedir. Deney sonuçlarının değerlendiril

mesi için daha evvel Mortar Bar Metodu ile hazırlanan bir kalibrasyon 
eğrisi, normal şartlardan uzakılaşma sonucu meydana gelen mahzurları 
hertaraf etmektedir. 

ASTM C - 289 da verilmekte olan bu metodun hazırlık şartları 
üzerinde kısa bir açıklama yapmak, deney sonuçlarının değerlendiril

mesine ışık tutması bakımından faydalı olacaktır. 
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A - Muayene edilecek agrega 50 - 100 nolu elekler arasınd~ ka
lacak derecede öğütülerek inceltilmektedir, 

B - Belli inceliğe getirilmiş agrega numunesinden özel numune 
kapiarına belli bir numune miktarı alınmakta ve üzerine bel-



li hacimde 1 normal sodyum hidroksit çözeltisi ilave edil
mektedir. Bu reaksiyon karışımı 80 + 1 o C de 24 ± 1/ 4 sa
at bekletilmektedir, 

C - Bu müddet sonunda çözeltiye geçen silika (Sc) litrede mili
mol olarak tayin edilmektedir. Diğer taraftan silikatıları çö
zeltiye geçirmek için harcanan alkali miktarı, başlangıçta 

ilave edilmiş olan alkali konsantrasyonundan ne kadar azal
mış olduğu tayin edilmek suretiyle hesap edilmektedir. Aza
lan alkalinin litrede milimol olarak miktarına alkali redük
siyonu (Re) denilmektedir, 

D - Bu iki Sc ve Re değerleri kullanılarak aşağıda verilen grafik 
yardımı ile agreganın beton için zararlı mı, yoksa zararsız mı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

DSİ Laboratuarlarında Mortar Bar Metodu ile alkali agrega gen
leşmesinin doğrudan doğruya ö~çülmesi yolunda çalışmalar henüz baş
lamıştır. Şimdiye kadar petrografik ve kimyasal olarak muaye
neler yapılmıştır. Bir fikir vermek üzere, DSİ inşaatları için kimyasal 
metot ile yapılan çalışmalardan bazıları aşağıya alınmıştır. 

Çözünen Silika Alkali Redüksiyon 
Agrega İsmi Sc milimol/Litre Re milimol/Litre Sonuç 

Yazıcı Barajı 113 225 Zararsız 

Kumkale Kanalı 84 138 Zaraısız 

Siverek Barajı 28 44 Zararsız 

Muradiye - Ayrancılaı 

Regülatörü 524 92 Zararlı 

Kozan Regülatörü 147 160 Zararsız 

Aşağı Kent Barajı 149 241 Zararsız 

Ekincik Barajı 165 214 Zararsız 

Ulusu Regülatörü 46 165 Zararsız 

Bulanak Regülatörü 125 208 Zararsız 

Keban Barajı A 70 160 Zararsız 
Keban Barajı C 126 180 Zararsız 

Keban Barajı D 74 180 Zararsız 

Keban Barajı E 151 175 Zararsız 

Keban Barajı F 33 175 Zararsız 

Sakaryabaşı Regülat. 440 178 Zararlı 

Madra Barajı 141 173 Zararsız 
Almns Fatlı Tüneli 89 179 Zararsız 

Bafra Projesi A 91 lll Zararsız 

Bafra Projesi B 218 128 Zararlı 

Porsuk Projesi D 464 232 Zararlı 

Porsuk Projesi E 437 292 Zararlı 
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Zara Sulaması 25 184 Zararsız 

Yeşilırmak Projesi B 28 155 Zararsız 

Alımetti ovası sağ sahil 
sulaması 41 89 Zararsız 

İskenderun limanı inşaatı 14 76 Zararsız 

Sonuç : 

Bu açıklamalardan sonra, alkali agrega reaktivitesi kontrolu için 
şu belirli sonuçlara gidilebilir : 

1. Türkiye'nin muhtelif yerılerinden gelen agregalar üzerinde şim
diye kadar yapılmış olan agrega reaktivitesi kontrolları, yurdumuz ag
regalarının yaklaşık olarak % 15 inde tehlikeli olacak ölçüde aktif mi
neraller bulunduğunu göstermiştir, 

2. Türk Portland çimentoları genellikle düşük alkaılinite ihtiva et
mekle beraber, Türk Çimento Standartlannda bu konuda herhangi bir 
kayıtLayıcı limit bulunmaması ve fabrikalanmızın alkalinite kontrolü 
yapamamaları sebebi ile alkalinite tenörü zaman zaman - özellikle 
hammadde yatakları değiştikçe- yükselmektedi!, 

3. Bu şartlar altında inşaatlarımızda alkali agrega reaktivitesi 
kontrolu yapmamız kaçınılmaz bir zaruret olmaktadır. Bunun için iki 
yol mevcuttur. 

a) Aktif agrega söz konusu ise mutlaka % 0.6 dan daha düşük 
alkalinite ihtiva eden çimento kuJ.ılanılmalıdır, 

b) Eğer çimento alkalinitesi yüksek ise mutlaka reaktif olmayan 
bir agrega seçilmelidir. 

4. Agrega numuneleri laboratuara mümkün olduğu kadar erken 
gönderilmelidir. (En iyisi bir yıl önceden gönderlUp Mortar Bar Me
todu ile gerçeğe en yakın deneyin yapıLabilmesi sağlanmalıdır.) 

5. Gerek çimentonun, gerekse agreganın kontrolü mutlaka beton 
dökümünden önce yapılmalıdır. Zira sertleşmiş bir beton üzerinde al
kali agrega reaktivitesi kontrolu yapmak imkansızdır. 

Faydala.nıfun Eserler : 

1. The' Chemistry of Portland Cement, Bogue, 
2. Concrete Manuel, Bureau of Reclamation, 
3. Betonlarda Alkali Agrega Reaktivitesi (Türk Portland Çimen-

tolan Alkaliniteleri), Sevim Alaydm, 
4. Encyclopedia of Chemical Technology, Kirk - Othmer, 
5. ASTM Standards, 1958, 
6. Materials of Construction, A. P. Mills. 
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