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SU iLE VERiM ARASINDAKi iLiŞKi VE NOKSAN 
SULAMANIN VERiME ETKiSi 

Yazan: 

M. Emin ULUSOY (*) 

ÖZET 

Büyük bir hızla çoğalan ııüfusa karşılık doğal kaynakların sınırlı bulunması 

ihtiyaçların karşılaı1masını her geçen yıl daha da zorlaştırınaktadır. Bu durum 
karşısında doğal kaynakların zorlanması ve bazı önlemlerin alınması zorunlu 
olmaktadır. İhtiyaçların temininde üretimi biiyük ölçüde etkileyen suyun da, en 
ekonomik şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Ülkemizde sulu tarımın henüz gelişmekte olması nedeniyle, mevcut su kay· 
nakları gereği gibi değerlendirilememektedir. Tesisleri yepılınayan alanlarda sular 
hiç bir fayda temin etmeden denizlere ulaşmakta, tesisi yapılmış ve fakat deve
loprnanı tamamlanmamış alanlarda ise, yine beklenilen fayda sağlanaınamakta

dır. Bununla beraber su kaynakları sınırlı, toprak kaynakları geniş olan bölgelerde, 
yağışın asgari ekstrem değerleri içinde kaldığı kurak yıllarda gerek depolama 
tesislerinde depolanabilen, gerekse akarsulardan temin edilen sulama suyunun 
şebeke içi alanlarda tarımı yapılan bitkilerin su ihtiyacını karşılamadığı, buna 
karşılık şebeke dışı alanlardan da su isteğinde bulunulduğu ve suyun fazla su 
tüketen bitkilerin lehine kullanıldığı, örneğin; Kadıköy, Devegeçidi, Aksu v. b. 
sulamalarda geçen yıllarda işletmecilerce yaşanmış bir gerçektir. Bu durumların 
Ülkemizde sık sık görülmesi ve sulanan alanlarda yetersiz sulama yapma zorun· 
luluğu, beklenilen faydanın en ekonomik olması ve bu faydayı sağlayacak en acil 
su dağıtım planlamasının yapılması bakımından su ile verim arasındaki ilişkile

rin bilinmesi ve bu konumın ilgili kuruluşların araştırma enstitülerince araştırıl
ması gereği duyulmuştur. 

Bu amaçla Topraksu Genel Müdürlüğünden konunun ele alınması ve sonucun 
bildirilmesi istenmiştir. ilgili kuruluş bu konuda gerekli araştırmalara girmiş, 
henüz tarımı yapılan tüm bitkiler için kesin sonuçlar alınmamakla beraber bazı 
bitkilerin çok yıllık (5 yıl) , araştırma sonuçları alınmıştır. Burada bu bilgilerin 
ışığı altmda su ile verim arasındaki ilişki ve belirli ölçülerdeki noksan sulamanın 
(belirli devrelerde sulama aralığını uzatmak suretiyle sulama adedini azaltmak) 
verime etkisi açıklanacaktır. 

G i R i Ş: 

Bilindiği gibi bitkilerin verimi üzerinde sula· 
manın dışında pek çok etken söz konusudur. Bun
lardan bitki çeşidi, iklim, toprak, tarım tekniği, 

gübre, mücadele v. b. etkenleri sayabii i riz. Bu et 
kenlerin çokluğu ve değişkeniiği elbette ki verimi 
etkileyecektir. Burada önemli etkenle~den toprak 
tarım tekniği, tohum, gübre ve mücadele gibl 
atıkenierin sabit, iklim etkeninin ise, (ısı, yağış . 

güneşleme, ni·sbi nemlilik ve rüzgar) çok yılların 

o~talaması alınmak suretiyle yalnız sulama suyu-

(•) Zir. YOk. MOh. DSI Işletme ve Bakım Dalresi Başkanlığı 

nun verime olan etıkisi araştınimaya çalışılmıştır. 
Sulama suyunun verime etkisi; bitki çeşitlerine 

göre diğişik olduğu gibi, bu bitkilerin ekim -dikim, 
kamışa kalkma, başak çı.kamıa, süt olum, çiçek, 
meyve teşekkülü ve olgunluk v . b. devrelerinde 
sulanmasıyla da değişm~ktedir. Bu itibarla sula· 
ma suyunun hangi devrelerde öncelikle verilmesi, 
hangi devrelerde verilmediği takdirde verim üze· 
rine etki oranı saptanmaya çalışılmış ve bazı bit· 
kilerin regresyon analizleri ('belirli bir ıkalbulle ya· 
pılan yordama, diğer bir deyimle bir değiŞlkenin 

bir birim değişmesi halinde, diğer değiş•kenin kaç 
birim değişeceğinin saptanması ve aralarındaki 

bağıntıyı ifade eder.) yapılmıştır. 
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Topraksu Araştırıma Enstitülerince ragresyon 
analizleri yapılan bitıkiler ve elde edilen sonuçlar 
şöyledir: 

1- BUGDAY: 

Ankara Menkez Topraksu Araştırma Enstitü. 
sünce Yekıtay 406 buğday çeşidi 6 yıllık denemeye 
alınmış olup, Ekim, Kamışa kalıkma, Başak çıkar

ma ve süt olum devrelerinde belirli miktar ve 
adetlerde sulama yapmak suretiyle Tablo : 1 'de 
görülen verimler elde edilmiştir. Tablo : 1 de gö
rül en 16 ·değişik sulama konusundan en yü:ksek 
verimi 111 konusu sağlamıştır. 1ıı konusunun su
suz (10) konuya oranla faydası % 42 olmaktadır ki, 
bu doğrudan doğruya sulama suyunun verim üze
rindeki müsbet etkisidir. Bu fayda (EKBS) devre
lerinde verilen 4 su ile (391 ,34 mm) sağlanmıştır. 

Sulama suyunun verim üzerine en az etkisi 
ise 12 konusunda görülmektedir. Bu konuda bitki
nin kamışa kalk.tığı devrede bir defa su verilmiş 

(95 mm) alınan verimin % 12'si sulama suyunun 
faydası olmuştur. 

s ı rasında verilecek su ağırlık kazanmaktadır. (EKBS) 
devrelerinde düşen yağışın da verim üzerinde et
kili olduğu ve veril en su miktarlarında fark lılıklar 

meydana geldiği görülmektedir. 

Yine tablo i ncelendiğinde en ekonomiık su 
ku lla nımı 11 konusunda görülmektedir. Burada bit
ki ye ·ekim devresinde bir defa su verilmiş (68 mm) 
alınan verimin % 27'si suyun faydası olmuştur. 

Ayni konuya l ıs konusu ile karşılaştırdığımızda 4 
katı su verild iği halde aynı fayda sağlanamadığı 

gibi, verimde % 2'1ik bir düşme meydana gelmiş

tir. Buradan da görüldüğü giıbi sulama zamanının 

verim üzerindeki etkisi çok büyüktür. Özelli.kle ekim 
sırasında verilecek su ağırlık kazanmaktadır. (EKBS) 
devrelerinde düşen yağışın da verim üzerinde etkili 
olduğu ve verilen su miktarlarında farklılıklar mey
dana geldiği görülmektedir. 

Bir ekonomik analiz yapmak gerekirse; nor
mal (391 mm) sulama suyundan süt olum devre
sinde sulama yapmamak suretiyle % 32 su tasar
rufu sağlandığı takdirde, verimde % 7 (28 kg/Da.) 

TABLO: 1-YEKTAY 406 BUGDAY ÇEŞiDiNDE DUNCAN SINIFLAMASI SULAMA 
ADEDi VE VERiMLERI (*) 

Sulama 

Sulama suyu 
Konu R ihtiyacı Adedi 

ı 
(mm) 

EKBS l ır ı 4 314,6 391,34 
E! KS 19 - 3 314,6 324,68 
E~B la ll 3 314,6 266,15 
Ei BS l ıo - 3 314,6 301,22 
EB 16 lll 2 314 ,6 185,11 
EK ls - 2 314,6 174,63 
ES 17 IV 2 314,6 208,52 
E ' ı V 1 314,6 67,92 
KBS ' ıs V 3 314,6 282 ,85 
KS ILJ VI 2 314,6 228,68 
KB 1 ı2 VI 2 314,6 192,92 
BS 1 ı 4 - 2 314,6 231 ,75 
B ' ı J VII 1 314,6 123,03 
s 14 VIII 1 314 ,6 153,96 
K 12 IX 1 314,6 94,67 
Susuz lo X - 314,6 -

(*) 6 Yıllık ortalama deneme sonucunun ortalama değeridir. 

R = Yağış 

E= Ekim 
K= Kamı şa kalkma 
B= Başak çııkarma 

S=Süt olum devresi 

Suyun 

Verim verime 
müsbet Kg/ Da. 
etkisi 

0/o 

416 42 
409 41 
388 37 
388 37 
374 35 
373 35 
341 29 
333 27 
325 25 
315 23 

ı 311 22 

302 20 
295 18 
281 14 
275 12 
243 -



bir düşüş meydana gelmekte, buna karşılık tasar
ruf edilen (125 mm) su ıile susuz bir alan 3 defa 
(EKB) sulandığı takdirde, susuza oranla 69 kg. ve
rim artışı olmaktadır. Bundan 28 kg. lık verim dü
şüklüğü çıkarılırsa 41 kg/Da. üretim artışı sağla

nabilmektedir. Bunun parasal değeri ise, 1976 fiat
ları ile 108 TL/ Da. olup, net gelir artışı 56 TL/ Da. 
olmaıktadı.e . 

Su kaynağı depolamalı bir tesis ise, tasarruf 
edilen ayni su ile (125mm) ekim devresinde tbir 
defa olmak üzere 1,8 dekar arazi sulanabilmekte 
susuza oranla 164 kg üretim artışı sağlanm aktadır. 

Bundan 183 ıkg/Da. lık verim düşüklüğü çıkarılır

sa. üretim artışı 81 Kg / Da. ulaşmaktadır. Bunun 
1976 fiatlarına göre parasal değeri 215 TL./Da., 
net gelir artışı ise 118 TL/ Da. olmalct:adır . 

Şayet tüm hububat alanına ekim devresinde 
bir su verilirse ve tasarruf edilen su ile yine ekim 
devresinde bir su ve "mek suretiyle 4,75 dekar 
susuz arazi sulanabilmektedir. Bu alandan net 
349 kg/Da. üretim değeri artışı sağlanmaktadır. 

2- PAMUK: 

Tarsus Topraksu Araştırma Enstitüsünün Ko
·ker pamuık çeşidinin 3 yıllık deneme sonucunda 
(Y=0.28 X +0.604) regresyon ana lizi (Şekil: 1) 

tamamlanmış olup, su- verim iliş kilerine ait orta
lama değerle ri aşağıda Tablo : 2 de görülmekte
dir. 

TABLO : 2 - KOKER PAMUK ÇEŞiDINDE 
SU- VERiM iLiŞKiSi 

Alınan 
Su 

Verilen su kısıtlama 
Verim 

(mm) verim kaybı 

(Kg/ Da_) 
oranı 

(%) ı 
( %) 

921 318 - -
877 306 5 4 
829 293 10 8 
783 280 15 12 
734 266 20 16 
691 253 25 20 
645 241 30 24 
460 189 50 41 

- 60 100 81 

Tablodan da görüldüğü gibi sulama suyunun 
(921 mm) verim üzerindeki müsbet etkisi % 81 ora
nında olup, bu denemede 258 kg / Da. pamuğa teka
bül etımekt:edir . 

Sulama suyunda % 10, 15, 20, 25, 30,40 oran. 
larında kısıtlama yapıldığında, verimde de % 8, 12, 
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16, 20, 24,32 oranında düşme meydana gelmekte· 
dir. 

Bu kısıtlamaların ekonomik analizini yapalım : 

% 15 Noksan Sulama Yapıldığı Takdirde: 

921 -783 = 138 mm Tasarruf edilen su 

318-28_0= 38 kg / Da. verim_ düşüklüğü 

Tasarruf edilen bu su ile ayni koşullarda 0,18 
dekar arazi sulanabilmekte ve ıbu alandan sağlanan 
üretim artışı ise; 

(280-60) x o, 18 = 39 kg. olmaktadır. 

Kısıtlama sonucu meydana gelen verim düşük

lüğünü çı•karırsak: 39-38= 1 kg/Da. üretim artışı 

sağlanmaktadır. 

% 25 Noksan Sulama Yapıldığı Takdirde: 

921-691 =230 mm Tasarruf edilen su 

318-253= 65 kg/Da. verim düşüklüğü 

Tasarruf edilen bu su ile ayni <koşullarda 0,33 
do!<ar <ırazi sulanabilmekte ve bu alandan elde edi
len verim ise : (253-60) x 0,33 = 64 Kg. üretim ar
tışı sağlanmalct:adır. Bu değeri kısıtlama sonucu 
meydana gelen verim düşüklüğü ile karşılaştırır

sak, 64 • 65= - 1 kg / Da. üretim düşüklüğüne neden 
olmaktadır . 

% 30 Su Kısıtlaması Yapıldığı Takdirde : 

921-645=276 mm Tasarruf edilen su 

318-241 = 77 kg/Da. verim düşüklüğü 

Tasarruf edilen <bu su ile ayni koşullarda 0,43 
dekar arazi sulanabilmekte ve lbu alandan (241 ·-
60) X 0.43=78 ~g. üretim artışı sağlanmaktadır . 

Bu değeri <kısıtlama sonucu meydana gelen 
verim düşüklüğü ile karşılaştırırsak: 

78-77= 1 k·g. üretim artışı sağlanmalct:adır. 

% SO Noksan Sulama Yapıldığı Takdirde : 

921-461 =460 mm Tasarruf edilen su 

318-189=129 kg/Da. verim düşüklüğü 

Tasarruf edilen bu su ile ayni koşullarda bir de
kar arazi sulanabilmekte ve bu alandan (189-60) 
X 1 = 129 •kig. üretim artışı sağlanmaktadır. Bu 
değeri verim düşüklüğü ile ıkarşılaştırırsak Milli 
gelir yönünden her hangi bir <kayıp sözkonusu 
değildir . 

Bu değişik analizlerden de görüldüğü gibi su 
ile verim arasında sıkı bir ilgi ve ayni yönde 
paralellik (r=0,837) vardır. Yıllar ve <bölgeler lti-

5 
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Şekil : 1 

bari ile değişmekle beraber, pamuk üretimi için 
bir dekarlıık alana yapılan yatırım 1974 fiatlarına 

göre 1224 TL (7,20TL satış fiyatı üzerinden 170 kg. 
pamuk karşılığı) dır. % 25 su kısıtlamasına göre 
alınan üretim değeri 1ise 1822 TL olmaktadır. Bu 
duruma göre : 1822 - 224 = 598 TL/Da. ıkar sağlan

maktadır. Bu .kar maliyetin % 49 unu teşkil etmek
tedir ki, bu da normal Mr hudutları içerislndedir. 
% 50 su tasarrufuna göre ıbu kar oranı (% 11) çok 
düşmektedir. Su tasarrufuna gidili~ken tarımı ya
pılan bitkilerin maliyeti de ayrıca dikkate alınma

lıdır . Şayet tasarruf ·edilen su ile şebeke dışı alan. 
ların sulanması düşünülecekse, maliyetin % 50'sl 
kar olacak şekilde verim alınabilmeli, su tasarrufu 
bu verimin üzerinden yapılmaldır. 

Tasarruf edileoe!k su, tamamen şebeke içi 
alanlarda ·kullanıldığı takdirde, % 50 su tasarrufu 
milli gelir yönünden bir 'kayba neden olmadığndan 
ve sosyal adalet ilkelerine uygun bulunduğundan 

noksan sulama uygun görülmekıtedir. 

3 - ŞEKER PANCARI : 

Ankara Topraksu Araştırma Enstitüsünün 6 yıl

lık denemeleri sonunda (Y=3055,5+ 30.1 6X -0,016 
xı) regresyon analizi (Şekil: 2) tamamlanmış 

olup, su ıverim ilişkilerine ait ortalama değerler 

Tablo : 3 de gösterilmiştir. 

6 

Tablodan da görüldüğü gibi 996 mm su tatbi
ki ile 5900 kg/Da. verim alınabilmektedir. Sulama 
suyunun müsbet etıkisi 2 850 kg/ Da. civarındadır . 

Verilmesi gereken sudan % 10, 15, 20, 25, 31 ve 
57 oranında noksan sulama yapıldığı takdirde ve
rimde % 5, 7, 9, 12, 15, 27 düşme meydana gel
mektedir. 

TABLO: 3 - ŞEKER PANCARINDA SU- VERIM 
·ILIŞKILERI 

Sulama Verilen Alınan Su Verim 

adedi su verim kısıtlama kaybı 
(mm) Kg/Da. oranı % 

10 996 5900 - -
9 896 5 629 10 5 .. 
8 847 5495 15 7 
7 797 5 357 20 9 
6 747 5219 25 -- 12 

685 5 046 31 15 
431 4 325 57 27 

Kuru - 3 055 100 48 

Bir ekonomik analiz yapmak gerekirse : 

Bir dekar şeker pancarının maliyeti 1973 fiatla
rına göre (Orta Anadolu Şartlarında) 865 TL. olup, 
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Şekil : 2 

satış fiatı 0,30 TL/Kg. üzerinden 2900 kg/Da. pan
cara teıkabül etmektedir. Pancar tarımının yapılabil
mesi için ortalama olarak maliyetin %50'si ıkar ol
malıdır ·ki, bu da 4350 l<!g/Da. pancara karşılııktır. Ya
pılan denemelerden de görüldüğü ·gibi (Tablo : 3), 
bu •koşullarda pancarın nomıal su ihti·yacından 
(996-431 =565 mm) % 57 su tasarrufu sağlanarak 
bu verim (4325 kg/oDa.) alınabilmiştir. 

Tasarruf edilen (565 mm) rbu su ile ayni ıkoşul

larda 1.3 dekar pancar sularrbilmekte ve bu alandan 
alınan üretim artışı ise; 

(4325-3055) X1.3=1651 kg. olmaktadır. Bu ar
tıştan noksan sulama sonucu verim düşüklüğünü 
(5900-4325=1575 kg/Da.) çıkarırsak , Milli gelir yö
nünden 75 kg/Da. lık bir üretim artışı sağlanmış ol
makta, ayni zamanda mevcut su ile daha geniş alan
lar sulanabilmekte ve daha çok çiftçi •kitlesine 
hizmet götürülarak sosyal adalet il·kesine sadı·k 
kalınılmaktadır. 

4- PATATES: 

Ankara Topraıksu Menkez Araştırma Enstitü· 
sünün 5 yıllıık denemeler sonunda Ari çeşidi pa
tatesin (Y=573,7 +43,01 x -0,38X2) regresyon 
analizi (Şekil : 3) tamamlanmış olup, su- verim 
ilişkilerine ait ortalama değerler Tablo : 4'de gö
rıllmektedlr. 

TABLO : 4 - ARI ÇEŞIDI PATATESiN 

SU- VERIM ILIŞKILERi 

Sulama Verilen Alınan Su Verim 

adedi su verim kısıtlama ka~;bı 
(mm) Kg/Da. oranı % 

6 560 1791 - -
5 467 1754 17 2 
4 374 1651 33 8 
3 281 1483 50 17 
2 188 1249 66 30 

Susuz - 574 100 68 

Tablodan da görüldüğü gibi 560mm sulama 
suyu tatbiıki ile 1791 ·~/Da. verim alırımakta, su· 
yun faydası ise 1217 kg/Da. olmaktadır. Verilmesi 
gereken (560 mm) sudan % 17, 33, 50, 66 oranın. 

da noksan s-u kullanıldığı takdirde verimlerde 

% 2, B, 17, 30 düşme meydana gelmektedir. 

Bu değerlerden % 66 noksan su kullflnılmasına 

göre ıbir ekonomik analiz yapalım : 

560- 188= 372mm. tasarruf edilen su 

1791-1249=542 kg/Da. verim düşüklüğü 

7 
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Şekil: 3 

Tasarruf edilen bu su (372 mm) ile ayni ko· 
şullarda (% 66 noksan sulama ile) 1.98 dekar arazi 
sulanabi·lmekte ve rbu alandan elde edilecek üre
tim artışı ise : 

(1249 - 574) X 1.98=1336kg. olmaktadır . 

Bu üretim artışından noksan sulama sonucu 
verim düşüklüğünü çıkarırsak : 1336- 542=794 
kg/Da. Milli gelir yönünt:len bir artış söz konusu
dur. Bu analizlerden de gö~üldüğü gibi sulama su· 
yunun verim üzerindeki müsbet etkisi çok büyük
tür. 

1973 Yılı fiatlarına göre, bir dekar patatesin 
maliyeti (orıt:a Anadolu şartlarında) 865 TL. civa
rındadır . Maliyetin % 50 si •kadar bir kar yapılacağı 
kabul edilirse, bir dekardan asgari ( 1.20 TL/Kg.) 
1100 Kg patates üretilmesi gerekmektedir. Bu iti
barla zorunlu olmayan hallerde noksan sulamaya 
karar verilirken bu hususun gözönünde bulundu· 
rulması gerekir. 

5- YONCA: 

Arıkara Topraiksu Menkez Araştı~a Enstitü
sünün 5 yıllık denemeleri sonunda regresyon ana
lizleri (Şekil : 4) tamamlanmış olup, su- verim 
ili-şkilerine ait ortalama değerler Tablo : 5'de gö
rülmektedir. 
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TABLO: 5 - YONCADA SU- VERiM 

ILiŞKILERI 

Su 
Verilen Alınan 

kısıth:ımı: 
Verim 

su verim 
oranı 

kaybı 

(mm) Kg/ Da. (%) % 

1000 5800 - -
900 5500 10 5 
850 5290 15 9 
800 5100 20 12 
785 5000 21 14 
750 4800 25 17 
625 4000 37 31 
500 3000 50 48 

Tablodan da görüldüğü gibi 1000 mm su tatbiki 
ile 5800 k g/ Da. yaş yonca alınmıştır. Regresyon 
dEJnkleminden de (Şekil : 4) görüldüğü gibi susuz 
yonca verimi sıfır olduğundan, bu verim doğrudan 
sulama suyunun müsbet etkisidir. Bu nedenle ıta· 

sarruf edilen su ile susuz alanlar sulandığı tak· 
dirde mill i gelir yönünden ıl:ıir kayıp söz konusu 
olmamaktadrr. Ancak yonca tarımının ekonomik 
yapılabilmesi için yaklaşık 3000 kg/ Da. verim alına· 

bilmelidir. 
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SONUÇ: 

Su- verim iliŞikileri ıkonusunda, değişik Araştır

ma Istasyonunda 5 ayrı ıbi~ki Için yapılan araştırma
lar, bilinen klasiık su ihtiyacının zorunlu koşullar al. 
tında karşılanmaması halinde, eksik sulama oranına 
karşılık verimdeki azalma oranının tesbit amacını 

gütmektedir. Bu araştırma sonuçlarına bakılarak 

planlama ve projelelldil'me kriterlerinde değişiklik 

yapılması söz ·konusu değildir. 

Ancak, yapılan araştırmalar ve sonuçlar sulama 
işletmeciliği yönünden büyük önem taşımaktadır. 

Özellikle, sulama suyu ıkaynaklarının, planlamada 
esas alınan miktarların altına düştüğü kurak yıllar

da, sulama alannın tamamından en uygun ıgelirin 

sağlanabilmesi için, alınacak kısıtlama tedbirlerinin 
tesbitinde, araştırma sonuçlarından yararlanılması 

halen en uygun hal şekli olarak görülmektedir. 

Yukarıda 5 ayrı bitki Için yapılmış olan su- ve
rim iliŞ!kilerlne ait regresyon ve ekonomik analizler
den ()e görüldüğü gibi; 

a) Gerek su tüketimi, gerekse sulama suyunun 
verime etkisi, bi~ki çeşitlerine göre çok değişken

Iiık arzetmeıkıtooir . 

ıb) Gelişme devresinde bazı bi,tkilerin sula
ma zamanları, su miktarına oranla daha çok ağır

lık kazanmaktadır. Özellikle bu durum hububatta 
açıkca görülmektedir. 

c) Sulama suyunun ·etki derecesi ve kulla
nılan su miktarı yağışlara göre değişmektedir. 
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d) Noksan sulama oranları bitki çeşitlerine 

göre değişmektedir. Bu nedenle noksan sulama 
yapıniken bitki çeşitleri dikkate alınmalıdır . 

e) % 50 nOiksan sulama ile (ısulanacak alan 
Iki misline ulaşmakta) Milli gelir yönünden bir ıka· 

yıp olmadığı gibi, ayni zamanda yapılan tarım eko
nomik olmaktadır. 

t) Tasarruf edilen su ile daha geniş alanları 

sulama olanağı doğmakta ve su kaynağı en eko 
rıomik bir şekilde kullanılarak daha çok çiftçi kit 
tesine Milli Gelirden pay sağlanmaktadır. 

g) Noksan sulama ile sulama suyunun çok 
su tüketen Ibitki lehine ıkullanılması önlenmekte 
ayrıca su zaiyatları asgari ölçülerde tutularak, su
lama randımanlarının yüksek olması sağlanmakta· 

dır. 

Bu analiz işletme amaçlı olarak, su varlığı 
yönünden zorunlu kısıtlamalar için yapılmıştır. El-

bette ki su kaynağı yeterli veya tasarruf edilecek 

cu ile sulanacak ilave toprak ·kaynağı :bulunmayan 

sulamalarda, milli gelir yönünden noksan sulama 

söz ıkonusu olmamalı, bitkinin ihtiyacı olan su 

mutlaka verilmelidir. 

Noksan sulama; şebeke dışı taleplerin ıkarşı

lıınma zol'unluluğu ve ıkuraklık nedeni lle şebAke 

içindeki tüm alana mevcut suyun eşitlik ilkelerina 

uygun bir şekilde dağıtılması için yapılmalıdır. 



REMOTE SENSING TEKNiGi VE 
UYGULAMA ALANLARI 

Yazan: Nihai ATUK '" 

Ö Z E T 

Bu yazıda tabii kaynakların araştırmasında teknik ve ekonomik yönden 
diger ınetodlara nazaraıı üstünlük çağ!.ayaıı -<REMOTE SENSING» tekniğinin genel 
p: eııs ıplerinden, kullanılına alanlarından, gereldi araç ve gereçlerden kısaca bahse
ctilmektedir. 

1. REMOTE SENSING TEKNiGi 
(Uzaktan Algılama) : 

Genel anlamıyla • UZAKTAN ALGlLAMA· ola
rak tarif edilebilen ·REMOTE SENSING . tekn iği n

de; herhangi bir yüksek noktadan, uçaktan veya 
uzay aracından bir platforma yerleştirilen alıngaç

lar ile çoğu kere insan gözünün tesbit edemediğ i 

veya gidilmesi mümkün olmayan yerlerin fotoğraf, 

görüntü ve bilgileri alınmakta; bu bilgiler, değişik 

amaçlarda göz veya aletlerle değerlendirilmekte

dir. 

•Remonte Sensing. tekniği; Elektromanyetik 
taytın genellikle 100 A" •ile 1 m. boyları arasında ka
lan ultraviolet, görünür, false color infrared, ther
ınal infrared, radar ve mikrodalga dalga boyu ke
simlerinin kullanılması esasına dayanır (Şekil : 1). 
Yeryüzünden neşrolan veya yansıyan bu dalgalar 
uçaklardan veya uydulardan fotoğraf, görüntü ve 
bilgiler şeklinde kaydedilerek yeryüzü kaynaklarının 
etüt edilmesinde kullanılırlar . 

2. REMOTE SENSING ELEMANLARI : 

Remote Sensing elemanları, platform, alıngaç

lar, alıngaçlar ile elde edilen fotoğraf, görüntü ve 
bilgilerden ibarettir. Bunlara a:it bilgiler aşağıda kı
saca verilmiştir. 

2.1. Platform: 

Tab!i kaynakları; fotoğraf, görüntü veya bilgi 
olarak tesbi·te yarıyan alıngaçlar (Sensors) plat
form denilen bir alana yerleştirilmekte olup plat
form da uçak veya uyduya monte edilmektedir. 

2.2. Alıngaçlar (SENSORS) : 

Değişik tipteki alıngaçlar uçak veya uydularda
ki platformlara yerleştirirler. Uydulardaki alıngaç-

• Dr. DSI Jeoteknlk Hizmetler ve Y.A.S. Dairesi 

lar vasıtasıyla alınan fotoğraf, görüntü ve bilgiler 
daha geniş alanlar kaplamaları ve peryodik oluş· 

ları nedeni ile önem taşırlar. Ancak uçaklardaki 
alıngaçlar ile alınan fotoğraf, görüntü ve bilgilerde 
maliyet daha düşük olmakta, alınan bilgiler daha 
detaylı olmakta ve uçağın hareket kabiliyetinin 
fazla olması nedeni ile daha detaylı müşahadelerin 

yapılması mümkün olmaktadır. 

2.3. Alıngaçlar ile Elde Edilen Fotoğraf, Gö
rüntü ve Bilgiler : 

Uydu ve uçakların pistformlarına yerleştirilen 

alıngaçlar vasıtası ile elde edilip fotoğraf haline 
gelebilen ve fotoğı-af olmayan görüntü ve bilgileri 
Tablo: 1 de belirtildiği gibi sınıflamak mümkün
dür. Ancak tabloda belirtilen Ultraviolet ve mikro
dalgaların henüz dünyada geniş çapta uygulama 
alanları mevcut değildir. 

TABLO: 1 

- Fotoğraf haline gelebilen görüntüler 

1 -Siyah- Beyaz görüntü sistemi 

Mavi band (400- 46S milimikron) 
Yeşil band (500 • 600 mil mikron) 
Kırmızı band (600- 700 milimikron) 
Infrared band- 1 (700- 900 milimikron) 
Infrared band · 2 (800 -1100 milimikron) 
Pankromatlk film (SOO- 700 milimikron) 
Infrared (SOO- 900 mil imikron) 

2- Renkli görüntü sistemi 

Renkli pankroınatik film (400 -700 mllimik
ron) 

Renkli infrared film (SOO- 900 milimikron) 
Fal se Color- çok b andir sistem (multiband 
system) 

- Fotoğraf olmayan görüntü ve bilgiler 
(Tarayıcılar •Scanners• ile alınırlar) 
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- PASSIVE : - Çok band (görünür ve yakın 

infrared) 

- Thermal Infrared 

- ACTIVE : -S ide Looking Radar 
- Microwaves 
-Üretilmiş Ultraviolet 

2.3.1. Fotoğraf Haline Gelebilen Görüntüler: 

Uçak veya uydulara yerleşti rilen değişi k tip
teki kameralarta alınırlar . Bu kameralar tek veya 
birkaç objektifli olurlar_ Bir objektifli kameral ar ile 
pankromatik siyah- beyaz veya renkl i fotoğraflar 

elde edilir ve taytın görünür ışınl arı nı kapsayan 
dalga boyundan fayda lan ılır . 

Geniş uygulama alanları bulunan 4 objektifli 
multispectral Kameralar ile elektromanyetik taytın 

görünür ve infrared bölümlerinden fayda lanarak 
mavi , yeşil, kırmızı. infrared görüntü leri temin edil
mektedir. Bu 4 ayn görüntü özel aletlerle değ işik 

filtreler kullanılmak sureti ile false color görüntü 
sağlanmaktadır. Tablo : 1 de her band ve görüntü 
için kullanılan dalga boyları belirtilmiştir. 

Değişik tipteki görüntüler ve bunların fayda
ları hakkında kısaca bilgi aşağıda verilmiştir . 

a) Mavi , Yeşil, Kırmız ı ve Infrared Bandlar : 

_Siyah- beyaz olan mavi, yeş il , kırmızı ve infra
red bandiarın yorumu, henüz yapılmamış olan top
rak, su ve benzeri özelliklerinin spectral signature 
(Bir veya birkaç dalga boyu aralığında cismin özel
liklerinin kantitatif olarak ölçümü) etütleri hakkın

da ilk bilgilere cevap verirler. Tablo : 1 de görüle
ceği gibi elektromagnetik taytın değişik dalga boy
farı ile elde edilen bu görüntüler çoğu ke re müsta
kilen kullanılabildikleri gibi diğer görüntü tiplerine 
de yardımcı olurlar. 

b) Siyah- Beyaz Pankromatik 

·Remote Sensing• tekniğ inde pankromati k fo
toğraflar en geniş uygulama a lanlarına sahiptirler. 
Çünkü pankromatik fotoğrafların temin i kolay olup 
diğer fotoğraf, görüntü ve bilgi lere nazaran mali
yetleri ucuzdur. Hava fotoğraflarında yorum tekniği 
çok Iyi gelişmiş olup eğitim imkanları daha pratik
tir. Özellikle Tarım, Orman, Hidroloji , Jeoloji ve 
Coğrafya alanlarında problemierin % 70-80 ni mev
cut dökümanlar, ilave jeofizik ve sondaj çalışmal a rı 

ile çözümlenebilmektedir. 

c) Infrared 

Infrared fotoğraflar hava fotoğraflarının yerine 
kullanılamazlar. Ancak, hava fotoğrafları ile birlikte 
kullanıldıkları takdirde çok önemli olurlar. Infrared 
fotoğrafların pozitif baskıları siyah olduğundan su 
özelliklerini tayinde faydalı olmazlar. Ancak, drenaj 
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özellikleri ve kıyı hatların ı n haritalarnalarında 

önem taşırlar. Ayrıca , bazı bitki karakteristikleri bu 
fotoğraflarda fark edilir. 

d) Renkli Pankromatik 

Renkli pankromatik fotoğraflar genellikle si
yah- beyaz pankromatik fotoğrafları n kullanıldıkla

rı alanlarda kull anılırlar . Ancak, bunların maliyeti 
pankromatik fotoğraft arla mukayese edilirse çok 
yüksek olur. Renkli fotoğraflar bilinen maden sa lıa

larında ve hidrojeolojik prob lem ierin çözümünde 
pankromatik fotoğrafi ara nazaran daha elverişli 

olurlar. Halen renkli fotoğraflardan nzami bilg iyi 
sağiryacak metodlar geliştirilmektedir . 

e) Renkl.i Infrared 

Bazı durumlarda renkli infrared fotoğraflar 

standard renkli fotoğrafiara nazaran üstünlük taşır

lar. Bitkilerde, mevsime bitki çeşidine, bitkinin sılı

hat durumuna bağlı olarak açıkça farklar gösterir· 
ler su yüzeylerinde biraz daha yüksek kentrast 
sağlarlat. Bilhassa Tarım , Orman ve Hidroloji alan
larında diğer fotoğraflar ve görüntü tipleri ile elde 
edilamiyen ilave bilgileri verneleri bakımından fay
dalı olurlar. 

f) False Color 

Görünür ve Infrared bö lümlerdeki dalga boy
larının değişik şekilde ayırımı ile elde edilen si
yah- beyaz olan mavi, yeşil, kırmızı ve infrared 
band lar özel aletlerle (D iazo cihazı, Additive color 
viewer veya bilgi sayarlar) renklendirilmesi sonu
cu hasıl olan şaşırtmal ı renklerle diğe r fotoğraf ve 
görüntülerle çözümlenemiyen detay problemler çö
zümlenebilmektedir. False color görüntüler tarım

orman ve hidrojeoloji konularında önem kazanırlar . 

Ancak şartlara bağlı olarak değişik dalga boyları 

ile elde edilen mavi, yeşi l, kırmızı ve infrared 
bandlarının mustakilende kullanılması mümkündür. 

2.3.2. Fotoğraf Olmayan Görüntü ve Bilgiler : 

Fotoğraf olmayan görüntü ve bilgiler tarayıcı 

lar (Scanners) ile elde edilirler. Tarayıcılar da uy
du uçaklarda kullanılırlar. Bunlarlada değişik bilgi 
ve görüntüler veya fotoğraflar elde edilmektedir. 
Örneğin bir uçağa monte edilen optik- mekanik 
multispectral scanner'in genel çalışma mekanizma
sını (Şekil : 2) de şematik olarak görmek müm
kündür. Burada en önemli üniteler; Motor, tarayıcı 
ayna, pirizma, filtreler ve bir teypten oluşmaktadır . 

Şekil : 2 de görülebileceğ i gibi döner aynanın 
her hareketi (tarayıcı) ile tesbit edilen radyasyon 
prizmadan veya enerjiyi değişik dalga boyu kanal
larına taşıyan filtreden geçer. Filtre ve prizmadan 
geçen enerji veya radrasyon dedektörlere gelir. 
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Şekil : 2 - Uçağa monte edilen optik· mekanik Multispectral Scanner (Tarayıcı) ın 
genel çalışma mekanizması 

Kullanılan dedektörler enerji veya radrasyonu foto
direnç veya fotovoltaja dönüştürür. Yani onların 

hasıl ettiği ürün analog veya dijital formda sapta
nır. 

Analog işlernde siyah , gri veya renkli skalala
rın ayarından sonra foto filmleri veya görüntüler 
göz veya özel yorum aletleri ile amaca uygun ola
rak değerlendirilebild kleri gibi daha hassas renk 
veya yoğunluk ayırımı (Density Slincing • aletleri 
ile gerekli Işleme tabi tutulmaktad ır l ar . 

Dijital işlernde video teypin çıkışı dij ital forma 
çevrildikten sonra kompute edilmiş haritaları elde 
etmekteki işlernde kullanılır . Dijital işlem ayn ı za
manda fotoğrafik görüntü temininde kullanılır. 

Bir dedektör için en önemli özellikler radras
yon değişikliklerine hassas olması ve görüntüyü 
optik (resim) durumuna getirmesidir. 

Böylece Inceleme alanındaki objeler ıçın deği 

şik bilgiler alınır. Alınan bilgilerde esas söz konu
su objenin özel sembolünü «spectral signature• 
bulma esasına dayanır. Bir kaç obje aynı cevaba 
sahip olabildiği gibi, çevrenin fiziksel parametre
lerinin zamanla değişimi de cevaplarda değişiklik

yapar. Bu probleme yaklaşmak için de istatistiki 
analizlere, yer kontrallarına ve laboratuvar çalış

malarına ihtiyaç vardır. 
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Kompüterize edilmiş bir haritada her sembol 
veya her renk kullanılan alıngaçlara bağlı olarak 
veya her renk kullanılan alıngaçlara bağlı olarak 
radrasyon ve yansımanın bir basamağını teşkil 

eder. 

Elektromagnetik tayfın çok ufak aralıklarını 

tesbit eden multıspectral tarayıcılar (scanners) 
24 ten fazla olabilir. Metod, bir kanal çıkışının öbür 
kanala veya bir kanalın diğer toplam bütün kanal
lara oranı esasına dayanır. 

Teype alınan bilgiler ewelce de belirtildiği gi
bi fotoğraf haline getirilerek çıplak göz, stereos
kop, viewer ve benzeri cihazlarla yorumlanabildiği 

gibi bilgi· sayartarla da özel bir program dahilinde 
değerlendirilirler. 

Fotoğraf olmayan görüntü ve bilgller hakkında 
aşağıda kısaca bilgi verilmiştir. 

al Infrared Radiometri· 

Infrared radiometri, su ve arazi yüzeyi sıcak
lıkları değişikliklerinin sırasal ölçümleri için çok 
faydalıdır. Basit bir ölçme tekniğidir . Radiometri 
genellikle denizlere yakın kıyıların peryodik araş

tırmaları için kullanılır. 

b) infrared Görüntü 

·Infrared görüntü ; su yüzeyi sıcaklığı ölçümü 
için bir araç ve bazı karasal özelikleri kalite fark-



lılığının bir vasıtası gibi olduğunu göstermiştir. 

Ancak emiş (emissivity) miktarını tesbit edecek 
bir aracın olmayışı nedeni ile kullanışsızlığı bir de
zavantajdır. Bu şekilde azaltılmış bilginin tam kul
lanılması için analitik tekniklerin geliştirilmesi üze
rinde durulmaktadır. 

c) Radar Görüntü 

Radar (Side Locking Airborne) ışınlarında pa· 
netrasyon (Toprak derinliği) Şartlara göre değişir 
(O- 1 O m) . Bu nedenle toprak, bitki ve benzeri örtü
ler yokmuş gibi görüntü tesbit edilir. Ayrıca güneş 
ışınlarının olmayışı mahzur teşkil etmez ayrıca yağ· 
mur ve bulutlar objenin görülmesine engel olmaz
lar. 

Bir şerit halinde elde edilen bu görüntülerde 
genellikle jeolojik yapı ve yeraltı su tablasının sat
ha yakın olduğu alanlar gayet güzel tesbit edilir. 
Radarı kapsayan mikrodalgalar (microwaves) su 
yüzeylerini fevkalade yansıtırlar. Bu nedenlerle su 
drenaj sistemleri· ve su yüzeyleri kolaylıkla belir
lenir. Ancak siyah ton suyun fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik ölçümüne mani olur. 

d) Mikrodalga (MICROWAVES) Radıometri ve 
görüntü 

Passiv mikrodalga alıngaçları arazi ve su yü
zeylerinin sıcaklığını ölçerler. Halen araştırma saf
hasında olan bu metod muhtemelen okyanus ve 
karlı alanların haritalanmasında geniş uygulama 
alanları bulabilir. 

3 - ALINGAÇLAR iLE ELDE EDILEN FOTOGRAF, 
GÖRÜNTÜ VE BiLGILERiN KULLANILMA 
ALANLARI: 

•Remote Sensing• tekniğinin uygulama alanları 

çok geniş olmakla beraber bu yazıda en önemli 
uygulama alanları üzerinde durulmuştur. Bunları 
aşağıda belirtildiği· gibi özetlemek mümkündür. 

3.1. Tarım· Orman: 

- Toprak karakteristikleri tayin edilerek azami 
su tasarrufları sağlanabildiği gibi ekilmesi düşO
nülen bitki cinsi tayin edilir. 

- Mahsulün geliştiği ilk safhada hastalık du
rumu tesbit edilerek gerekli ilaçlama tedbirlerinin 
alınmasını mümkün kılar. 

- Mevcut bitki cinsleri, kapladıkları alanlar 
ve miktarları tayin edilir. 

3.2. Osinografi : 

- Sıcaklık şartları, biyolojik yönden zengin 
alanlar, soğuk su bölgeleri tesbit edilerek balık 

verimliliği araştırılır. 
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- Deniz seferleri ile ilgili tehlikeler, durgun 
deniz ölçümleri ve deniz :ıkıntıları tayin edilerek 
gemi yol güzergahları belirlenir. 

- Kıyılarda sığ denizaltı topoğrafyası ve pet
rol sızıntıları ,tesbit edilerek kıyıların gelişimi sağ

lanır. 

3.3. Hidroloji : 

- En uygun su kullanımını sağlamak amacıyla 

su kaynakları tesbit edilir. 

- Su taşkın alanları tesbit edilerek gerekli 
tedbirlerin alınmasını mümkün kılar. 

- Tatlı su kaynakları tesbit edilerek faydalanme 
imkanları sağlanır. 

- Derinlikleri 20- 30 metreyi· geçmeyen sığ 

su derinlikleri tesbit edilir. 

- Denizaltı kaynakları belirlenir. 

- Su kirlenmeleri ve yayılım alanları tesbit 
edilerek gerekli koruyucu tedbirler·in alınmasına 

yön verilir. 

- Veraltısuyu kaynaklarının tesbiti ile bunlar
dan özellikle sondajlarla taydalanma imkanları sağ
lanır. 

- Sahillerde tatlı- tuzlu su girişim sınırları ta
y,in edilerek yeraltısuyundan daha kontrollu su çe
kimi mümkün kılınır . 

- Drenaj problemleri çözümlenir. 

3.4. Jeoloji : 

- Su, maden ve petrol oluşumu ile ilgili olan 
faylar, kıvrımlar ve kayaçlardaki yana! değişiklikler 

gibi jeolojik yapılar ile mevcut formasyonların 11-
tolojik özellikleri belirlenir. 

- Volkan erüpsiyonları, heyelanlar, sahil ve 
nehir sedimantasyonları gibi dinamik olaylar tesbit 
edilir. 

- Gömülü nehir yatakları tayin edilir. 

- Özelikle zemin etüdleri ve inşaat malzeme-
lerinin yerleri tesbit edilir. 

3.5. Coğrafya : 

- insan faaliyetierinin envanteri ve sınıflan
ması yapılır. 

- Şehircilikte önemli rol oynar. 

- Arazi kullanımı daha düzenli ve planlı bir 
şekilde yürütülür. 

4- UZAYA FIRLATlLAN BAŞLlCA PEVKLER VE 
ÖZELLiKlERI : 

Remote Sensing çalışmalarıyla çevre problem· 
lerinin çözümü, tabii kaynakların araştırılması, sis
temli bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. 
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1960 yılının başlarında ve ortalarında Astronot
la fırlatılan Mercur ve Gemini araçlarıyla uzay fo
toğrafları geri getirilmiş ve uzman lar taratından 

kıymetlendirilmişlerdir. Bilahare, bu görüntülerin in
sanlık için faydalı olacağı düşünülmüştür. 

1964 de NASA, uzaydan elde edilen bilgileri 
yer kaynakları problemlerine uygulamayı uygun 
bulmuştur. Böylece özel test bölgelerinde bazı alet 
sistemlerini geliştirmişlerdir . 

Apollo uzay aracından elde edilen fotoğraflar 

geniş çapta kıymetlendirme yönünden geliştirilmiş

tir. 

Spesifik denemeler, Apo ll o- 6 da; Multispect
ral denemeler, Apo ll o- 9 da yapılmıştır. 

Nimbus'lar Remote Sensing tekniğinin geliş

mesinde önemli derecede rol oynamışlardır (Nim
bus -1 1964 de fırlatılmıştır). Nimbus uzay aracı 

daha ziyade meteorolojik araştırmalarda kullanıl

maktadır. 

Hallhazırda uzaktan algılama programları Milli 
Havacılık ve Feza Idaresi (NASA), Amerika Dev
letleri içişleri, Tarım ve Ticaret, Osinografi, birçok 
kolej ve Üniversitelerin işbirliği ile yönetlmekte
dr. 

Amerika daha önce uçaklarla elde etmiş ol
duğu Tabii Kaynaklar hakkındaki bilgiyi uzay araç
larıyla elde etmek için araştırma mahiyetinde ol
mak üzere 1972 Temmuzunda LANDSAT -1 (ERTS · 
1). 1975 Ocağında LANDSAT- 2 (ERTS- 2) yi fır

latmıştır. içinde Astronot bulunan gök labratuvarı 
1973 yılının ilk baharında fırlatılmıştır . 

Skylab 400-900 milimicrons dalga boyunda 
çalışan 9 bandlı fotoğraf makinasını muhtevi olmuş
tur. Ancak Skylab ile Türkiye'nin görüntüleri alına· 

mamıştır. 

Deneme mahiyetinde olan Skylab'ın asıl 

amacı Tabii kaynakların araştırılmasında kullanılan 

LANDSAT -1 ve LANDSAT - 2 ile elde edilen bi l
gilerin kontrolu olmuştur. 

LANDSAT- 1 ve LANDSAT- 2 ile elde edilen 
ilk görüntülerin ölçeği 1/ 3.369.000 olup bilahare 
bunlar 1/250.000 ölçeğe kadar büyütülürler. Uçuş

lar dünya çevresinde kutuplar boyunca yapılmak

tadır. Her bir uzay aracı 18 günde bir aynı noktaya 
gelmektedir. Uzay aracı her 103 dakikada bir tur 
ve günde 14 tur yapmaktadır. Uzay aracının hızı 

dünyanın hareketi ile o şekilde· ayarlanmıştırkl gö· 
rüntüler daima gündüz alınmaktadır. Yani her 25 
dakikada bir dünyanın 185 km X 185 (32.930 km2) 

lik alanının görüntüsü alınmaktadır. 
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LANDSAT- 1 ve LANDSAT- 2 uyduları, 3 adet 
deneysel 5istem taşımaktadırlar. Bunlardan : 

a) 3 adet geri dönen ışı n kamerası (RBV - Re
turn Beam Vidicon Camerası ile; 

- 475.575 milimikran dalga boylarını kapsa-
yan yeşil band 

- 580-680 milimikran dalga boylarını kapsa-
yan kırmızı b and 

- 690- 830 milimikran dalga boylar ını kapsa 
yan infrared band l a rını muhtevi görüntü 
sağlanmaktadır. 

b) 4 ayrı band'da çalışan Multispectral Scan-
ning Radyometre sistemi (MSS - Multispectral 
Scanner) ile; 

- 500-600 milimikran dalga boylarını kapsa· 
yan yeşil band 

- 600-700 milimikran dalga boylarını kapsa-
yan kırmızı band, 

- 700· 800 milimikran dalga boylarını kapsa-
yan 1. infrared b and. 

- 800 milimikran -1.1 nıikron dalga boyları

nı kapsayan 2. infrared bandlarını muhtev.i 
4 görüntü sağlanmaktadır. MSS tarayıcılar 

6 adet dedektörü muhtevidir. 

c) Bir adet bilgi toplama sistemi (DCS- Data 
Golleetion System) ihtiva ederler. 

Data Golleetion system tesir alanı 2500 km2 

olan yer alıcı istasyonunun bulunması halinde su 
noktalarına konulacak rekordır ve verici platform
lar sayesinde suların sıcaklığı, pH değerleri, elekt
riki konduktiviteleri, yerüstü ve yeraltı su seviye 
değişimleri, akarsuların debisi, karla örtülü alan
lar, kar kalınlıkları ve benzeri bilgiler istenilen za
manlarda peryodik olarak tesbit edilebilmektedir. 

LANDSAT- 1 ve LANDSAT- 2 uydularının tes
bit etmiş olduğu bilgiler uzay aracındaki Video tep
pe kaydedilmekte, bilahare bu bilgiler radyo sin
yalleri ile yer istasyonlarına iletilmekte ve yer is
tasyonlarında da bu bilgiler teype kaydedilmekte 
(CCT- Computer Campatibi e Tape) aynı zamanda 
7 cm. lik görüntü haline getirilmektedirler. CCT 
teyplerinin herbiri 1 veya 2 görüntü alanını kapsa
maktadırlar. Bu teyp ve görüntüler yaklaşık 2 ay 
zarfında EROS DATA CENTER denilen laboratuvar 
merkezine uçakla gönderilmektedirler. EROS DATA 
CENTER, Amerika içişlerine bağlı olup Geological 
Survey tarafından idare edilen • Yer kaynakları 

Araştırma Programı Sistemi» (EROS - The Earth 
Resources Observation System) Remote Sensing 
tekniği ile kaynakların tesbiti, kullanımı ve envan
teri belirlemek amacı ile 1966 yılında kurulmuştur. 

Ancak, EROS DATA CENTER'a yer istasyonlarından 
bilgilerin geç gelmesi nedeni ile EROS DATA CEN-



TER'e yakın yeni bir yer istasyonunda kurulması 

düşünülmektedir. EROS DATA CENTER 'da CCT deki 
bilgiler kompitürler vasıtası ile değerlendirilmekte 

ve görüntüler renklendirilerek farklı ölçeklerde ba
sılmaktadır. Kompütürler vasıtası ile falsecolor ha
line getirilen değişik ölçekteki fotoğraflar, film ve 
slaytlar ve benzeri bilgiler Dünyanın bir çok mem
leketine ücret karşılığında satılmaktadır. Aynı za
manda yılda 2 defa Amerika ve diğer ülke temsil
cilerine ücretli eğitim seminerleri 1:ertiplenmekte
dir. 

Halen EROS DATA CENTER 'da stereoskopik 
görüşü olmayan görüntüleri bilgi sayarlar ile ste
rekopik hale getirilmekte veya bunları uçaklar ile 
elde edilen aynı yere ait radar görüntüleri ile bir
leştirerek daha detay problemleri de çözümiemek 
gibi ilmi araştırmalarda yürütülmektedir. 

A.B.D. 1977 yılında uzaya fırlatmayı düşündüğü 

LANDSAT- C uydusu LANDSAT- 1 ve LANDSAT · 2 
nin muhtevi olduğu MSS bandlarını 1 ve 2 band
Iarına ilaveten thermal infared cihaziarı ve 20 met
reden sığ sularda derinlik ölçümü yapacak cihaziar
Ia teçhiz edilecektir. 

Halen uydulardan gönderilen sinyalleri alacak 
A.B.D. 3 adet (Maryland, California, Alaska) yer 
istasyonu tesis edilmiştir . Bunlara ilaveten 2 si Ka
nada'da biri !talya biri iran'da olmak üzere 4 yeni 
istasyon tamamlanmak üzeredir. Ayrıca Şili, Zaire, 
Japonya, Brezilya'da da yer istasyonlarının kurul
nıası için gerekli teşebbüse girilnıiştir . 1975 yılı 
yer istasyonu ortalama maliyeti 1 O X 1 Q6 dolardır . 
Bu fiat her geçen gün uzaya fırlatılan yeni uydula
ra paralel olarak ilave araç ve gereçlerle takviye 
edilmesi gerektiğinden sabit değild i r . 

5 - DSI GENEL MÜDÜRLÜGÜ'NÜN REMOTE SEN
SING KONUSUNDAKi FAALiYETLERi : 

DSi Genel Müdürlüğünde Remote Sensing tek
niğinin başlıca kullanılma alanları; Mühendislik jeo
loji, Hidroloji, yeraltısuyu ve su kirlenmeleri konu
larıdır. Halen dijital olmayan fotoğraf ve görüntü
lerden faydalanılnıaktadır. Bu fotoğraf ve görüntü
lerden faydalanılan hususlar aşağıda kısaca belir
tilmiştir. 

a) Pankromatik Fotoğraflar 

Mühendislik jeolojisi ve Hidrojeoiojik problem
Ierin Remote Sensing tekniğine giren hava fotoğ
rafları ile çözünılenmeleri 1967 den bu yana belli 
bir progranı dahilinde yürütülmektedir. 

Halen Harita Genel Müdürlüğünce temin edi
len ve tüm Türkiye'ye kapsayan 1/ 60.000, 1/35.000, 
1/20.000, 1/15.000 ve istenen ölçekte pankromatik 
siyah. beyaz hava fotoğrafları il e çalışılmaktadır. 
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Ayrıca gerekli görülen hallerde Harita Genel Mü
dürlüğünden özel uçuşlar istenmektedir. Böylece 
Hava Fotoğrafları ile yapılan yorumlama ve çalış

malar, arazide yapılması gereken etüdler büyük 
çapta azalmakta, zamand<m tasarruf edilmekte ve 
doğruya yakın neticelerin elde edilmesine yardımcı 
olunmaktadır. 

b) Renkli Pankronıatik Fotoğrafl a r 

Türkiye'nin nıuayyen bölgelerine ait renkli 
pankronıatik fotoğraflar mevcuttur. Ancak, renkli 
pankronıatik fotoğraflar genellikle siyah- beyaz 
pankronıatik fotoğrafların gördüğü işi görmekte ol
duklarından tercih edilnıenıektedirler . 

c) Multispectral ve False Color Fotoğraflar. 

1975 yılından bu yana Harita Genel Müdürlüğü 
ile yapılan işbirliği sonucu nıultispectral fotoğraf

lar alınmakta ve alınmasına devanı edilmektedir. 
Elektromanyetik tayfın görünür ve infrared bölümü
nü kapsayan ve 4 aynı band şeklinde (mavi , yeşil, 
kırmızı, infrared) siyah beyaz alınan fotoğraflar 
ile pankromatik fotoğraflada çözümlenmesi müm
kün olmayan hidrolojik ve su kirlenmeleri ile ilgili 
problemierin çözünılenmesine çalışılmaktadır. Ge
reği halinde bu fotoğraflar Additive Color Viewer 
cihazı ile suni olarak renklendirilmekte (false color) 
veya sahanın tabii renkli fotoğrafları elde edilmek
tedir. Böylec•3 çoğu kere gözün arazide veya nor
mal fotoğraflarda görmediği hususları görme im
kanı hasıl olmaktadır. 

DIJITAL GÖRÜNTÜLER 

DSI Genel Müdürlüğü tarayıcılar vasıtası ile 
sağlanan uzay dijital görüntülerden faydalannıak

tadır. 

Madde 5 de belirtilen LANDSAT - 1 ve LAND
SAT- 2 uyduları ile alınan Türkiye'ye ait görüntü
leri 35 nını. lik false color slayt 70 mm. lik 4 ayrı 

banttan siyah- beyaz negatif ve pozitif film, 
1/ 1.000.000 ölçkete siyah- beyaz negatif ve pozitif 
film, 1/1.000.000, 1/500.000 ve 1/250.000 ölçekte 
false color resim baskı olarak temin etmiş ve et
mektedir. 70 mm. lik pozitif filmler ayrıca additive 
color viewer ile renklendirilmekte ve bir çok jeolo
jik ve hidrolojik problemierin çözüm sağlanmakta
dır. Ayrıca Apollo ve Gemini uzay araçlarıyla alı
nan tüm görüntülerin jeoloji, hidroloji, Tarım ve 
Orman ile ilgili egitici slaytları açıklayıcı notları ile 
temin edilmiştir. 

Uydularla sağlanan CCT teypleri Digital Görün
tü işlem sistenıleri ve benzeri cihaziarda kullanıla
rak gerekli görüntü ve bilgilerden faydalanmak, uçak
larda tarayıcı tipinde çalışan alıngaçlardan nasıl fay
dalanılabileceği konusunda gerekli araştırmalar yürü
tülmektedir. 
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iÇME, KULLANMA VE SANAYi SUYU TEMiN VE 
KANALilASYON PROJELERiNDE «PROJELENDiRME 

KRiTERLERi» NiN TESPiTiNDE KARŞlLAŞlLAN 
PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERiLERi 

Yazan : Erdal ORBA V * 

ÖZET 

Bu yazıda içme, kullanma ve sanayi suyu temin ve kanaZizasyon projelendir
mesindeki sorunlarm ne olduğu, şimdiye kadar nasıl çözümlendiği ve eğer değişik 
şekilde ele alınsaydı ne kazanılırdı sorularının cevabı verilmeye çalışılacaktır. 

1. GIRIŞ: 

Dünyada hızlı sanayileşme sebebiyle oluşan iş

gücü olanaklarının artması kırsal nüfusun azalma
sına ve kentsel nüfusun hızlı şekilde büyümesine 
sebep olmuştur. • Sanayi Devrimi• dediğimiz bu 
süreç esnasında kentsel yerleşim alanlarında, bil
hassa alt yapıda olmak üzere, büyük sorunların dağ
masına sebep olmuştur. Ayrıca geleceğe dönük 
tahminierin yapılmasındaki zorluk sebebiyle, so
runlara çözüm getirmek başlı başına özel yetenek 
ve uzun çalışmaların yapılmasını gerektiren bir un
sur olarak ortaya çıkmıştır. Aynı devrede kişilerin 

yaşam seviyesindeki hızlı yükselişler alt yapı yatı

rımlarından en önemlisi olan içmesuyu ve kanalizas
yon sorunlarına yeni boyutlar kazandırmıştır. Böy
lece projeci yapıtını hazırlarken konuyu nitelik ve 
nicelik yönünden önceki meslekdaşlarına göre çok 
değişik şekilde inceleme ve konuya farklı çözümler 
bulma olanağına sahip olmuştur. 

Son senelerde Türkiiye'de görülen hızlı sanayi
leşme yukarıda değindiğimiz sorunların ülkemizdede 
görülmesine sebep olmuştur. 

Su temini ve kanalizasyon projeleri genellikle 
hesap ve inşa kolaylıkları sebebiyle müşterek ola
rak ele alınmakta ve yürütülmektedir. Bu bakımdan 
birkaç ufak değişiklik dışında proje başlangıcında 

yapılan işler ikisi için de aynı olmaktadır. 

2. Nüfus Tahminleri : 

Bir yerleşim yerinin •Ana Plan ve yapılabilirlik 

çalışması• şeklinde yürütülen içme, kullanma ve sa
nay.i suyu •temini ve kanalizasyon projeleri ileriye 

• lnş. V. Müh. DSI Etüt ve Plan Dalresi 

18 

dönük tahminierin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Ay
rıca projenin en önemli unsurlarından olan depola
ma tesisleri ve boruların ekonomik ömrü normal ola-
40- 50 sene olması, tesislerin kapasitelerinin bu 
günün ihtiyacına göre değil de, geleceğe göre ayar
lanmasını gerekli kılmakıtadır. Bu sebepten gelecek
teki yerleşim yerinin nüfussal büyüklüğü ve bunun 
mekana dağılımını belirlemek projecinin ilk işi ol
maktadır. 

Nüfusun geleceğe dönük tahminlerinde çeşitli 

metotlar kullanılmaktadır. Bunlar sırası ile şunlar
dır: 

2.1. Aritmetiksel Artış Metodu: Bu metotda, 
belirJ,i zaman aralıklarında nüfusun değişimi nüfusun 
büyüklüğüne bağlı değildir Yani; 

dp 
--=K veya P=K.t+C (1) 

dt 
Şeklinde ifade edilebilir. 

2.2. Geometriksel Artış Metodu : Bu metot
da ise belirli zaman aralıklarında nüfusun değişimi 
nüfusun büyüklüğüne bağlı olduğu kabul edilerek; 

dp 
-- = •K.P 

dt 

(2) 

şeklinde formüller bulunmuştur. Genellikle nüfus 
projesiyanlarında geometrik art.ış metodunun özel 
bir şekli olan ve birleşik faiz hesaplarında kullanılan 
bir formüle benziyen; 

P= P
0

• (1+i)" !3) 

i= Nüfus artış oranı 

n=Sene sayısı 

(3) No. lu formülün kullanılması uygun bulunmuş

tur. 



2.3. S Eğrisi Yöntemi : Bu metotta bir yerıe
şim yerinin nüfusunun önceleri geometriksel bir ar
tış, orta kısımda aritmetiksel bir artış ve daha son
rada azalan bir geometrik artış gösterdiği ve niha
yette nüfusun bir ·Doyma nüfusuna• .ulaşacağı ka
bul edilmiştir. (Şekil : 1) 

Bu metotda; nüfusun bulunmasında kullanılan 

formül 

t= - 1 
- . enx . log ( 99 _x_) 

a 1-x 
(4) 

P (t) -P1 X= - --'--
P,-P; 

P (t) : Zamanla değişen nüfus değeri 

P, Doyma nüfusu 

NÜFUS DOYMUŞ NÜFUS ----------------

- DÖNÜM -PERIYöoü ---------------

-----------.SENE 

Şekil : 1 - S eğrisi yönteminde nüfus değişim 
grafiği 

P1 : t=O ve x=0,01 alınarak bulunan nüfus 

P
0
-0,01 P, 

p --=---
ı - 0,99 

a: Katsayı 

n : Distortion parametrisi 

tMesela ta = 1935 yılı 
t2= 1970 yılı 
t

1
= 1952 yılı kabul edilirse; 

tı 17 
-- = --= 0,48571 elde edilecektir. Bu durumda 

t2 35 

n = 0,5 olarak almak uygun olacaktır. 

Böylece denklemde bilinmiyen değerler sadece 
a ve P, olacaktır. En son iki sayımda elde edilen 
nüfus değerlerini ve t 1 ve t2 zaman değerlerini yeri-

ne koyup; _tı_ oranı elde edilecek şekilde düzen-
t2 

lersek; bu n değerine tekabül eden doymuş nüfus 
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değerini bulabilirsiniz. Diğer n değerleri için de doy
muş nüfus değerlerini elde eder ve bunlardan da en 
uygununu seçersek, geleceğe dönük tahminleri (4) 
formülü yardımı ile elde edebiliriz. 

Buraya kadar bahsetiğimiz metotlar uzun sene
lerden beri Türkiye'de ve bir çok ülkede nüfus pro
jeksiyonunun yapılmasında kullanılan metotlardır. 

Genellikle Orta Avrupa ülkelerinde (Almanya, Fran
sa, Belçika, Hollanda gibi) yıllık nüfus artış oranla
rında büyük sıçramalar görülmediğinden bu metot
lardan birisi kullanılmalıdır. Fakat ülkemizin bir çok 
yerinde kırsal alanda şehirlere göçün oluşması, ye
ni istihdam imkanlarının ortaya çıkması bu yerleşim 
yerlerinde beklenilmeyen nüfus patlarnalarına neden 
olmaktadır ki, buraya kadar değindiğimiz metotlar 
ile yürütülen bir nüfus tahmini çalışması bu yerle
şim yerleri için bizleri çok yanıltan değerlerin bu
lunmasına sebep olmaktadır. Çünkü buraya kadar 
açıklanıaya çalıştığımız nüfus metodları genel olarak 
matematiksel formüller yardımıyle nüfus projek
siyonları yapılması işinden başka birşey değildir. 

Fakat nüfus gibi bölge . eı ·ın sOS)t -ekonomik yapı

larından iklime kadar çe şitli faktörlerin etkisi altın

da kalan dinamik bir gelişmeyi bu şek;ilde ifade 
etmek çabası yanlış ve tutarsız olmaktadır . 

2A. Mukayese Metodu : 

Genellikle Amerika'da geniş ve muvaffakiyetil 
bir uygulama imkanı bulan bir metot olarak görül
mektedir. Bu metotda nüfus projeksiyonu yapılma
sı istenen yerleşim yerinin yapısını ve gelişme 

durumunu andıran daha büyük şehir örnek olarak 
seçilmekte ve projeksiyon ona göre yapılmaktadır. 
Bunu bir misaile şöyle izah edebiltiriz. Mesela Niğ

de'nin nüfus projeksiyonunu yapmak istiyoruz. Niğ

de'nin 1950 den 1975 senelerine kadar olan sos
yo- ekonomik ve bünyesel gelişmesi , örneğin, Kon
ya'nın 1920- 1945 yılları arasındaki durumuna uy
gun olduğu tesbit edilmiş olsun. Bu metotda Niğ

de'nin 1975 den 2005 e kadar olan nüfus değişim 
değerlerinin Konya'nın 1945 den 1975 e kadarki nü
fus değişim değerlerine benzer bir değişim gös 
terecektir.• kabulü ile tahminler yapılabilmektedir. 

Bu metodun da kendine has bazı problemleri 
mevcut olup, bunlardan en önemlisi bu misaldede 
görüldüğü gibi benzetme, zaman kesitinin farklı iki 
aralığında yapılmakıtadırk;i , hızla yapısal bir değişik
liğe uğrayan bir toplumda bu metodla elde edilen 
tahminler çok yanlış olacaktır. 

2.5. Grup Yaşarn (Kohort) Analizine Göre 
Projeksiyon : 

Bir yerleşim yerinin değişimi en iyi şekilde 
demografik etkenierin belirlenebilmesi ile yapılabil
mektedir. Bu metodun başlıca avantajı büyümenin 
demografik bileşenlerinin tarif edilebilmesi ve bu 
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bileşenlerin etkisinin belirlenebilemesidir. Bir yer
leşim yerindeki tabii artışlar belirli bir zaman süresi 
içerisindeki doğum ve ölümler arasındaki farklar
dan oluşmaktadır. Göç hareketi ise belirli bir za· 
man kesitinde yerleşim merkezinden dışarıya ve içe
riye h&reke_t eden nüfusun net farkıdır . En son ola
rak bu etkeniere ilave olarak belediye sınırlarının 

gelişmesi ile kırsal alanda yerleş im yerine geçen 
ilave nüfus da ilave edilerek tahmin edilen değer 
bulunabilmektedir. 

Bu metodda demograf ik etkenler iyi şe kilde 

belirlenebilirse elde edilecek nüfus tahminleri diğer 
metodlarla elde edilen değerlerden çok daha güve
nilir olacaktır . 

içmesuyu temini ve kanalizasyon projelerinde 
büyük yatırımlar sonucu gerçekleşt i rilebilen tesisle
rin planlanandan veya düşünülenden çok daha erken 
yetersiz kalması veya uzun yıllar atıl olarak kul
lanılması gibi sakıncalı dur.umlarla ka rş ılaşmamak 
için nüfus tahminlerine gereken önem verilme·lidi r. 

Fakat, altyapı projecisi ile imar plan ı yapımcısı 

arasındaki karar birliği sağlanmadı ğ ı ; plan yapımcısı 
ile idare (Belediye) arasındaki karar ilişkilerindeki 

bozulmazlık elde edilmediği ve en nihayet ülke eko
nomisine ilişkin kararların yerleşim yerine etkisi 
çok önceden belirlenmediği ve sık sık değiştirile
bildiği bir ortamda hiçbk metodun geçerl i olabile
ceği düşünülmemelidir . 

3 - Kişi Başına Su Kullanımı : 

Kişi başına su kullanımı çok değişik faktör
lere bağlı olmakla beraber en önemli olanların ı 

şöylece sıralıyabiliriz : 

a - Şehrin büyüklüğü 

b - Yaşama standardı 

c - Sosyo- ekonomik yapı 

d - Şebekedeki mevcut işletme basıncı 

e - Abonelerde sayaç olup olmaması 

f - Su kalitesi 

Bu bakımdan burada belirtilen ve daha birçok 
belirtilmemiş fa rklı özelliklerden etkilenen su kul
lanımının daha önceki bazı proje tatbi katlarında 

alındığının tersine ; Bütün ülkelerde müşterek bir 
büyüklükte olmadığı ve ol amıyacağ ı bir gerçektir. 
Bir projeci belii bir yerleşim yerinin su kullanım de
ğerlerin'n tahminini yaparken, Avrupada şöyle a lın

mış Amerika'da böyle a l ınmış gibi kabull erden çok 
bölgede ne olmalıdır, bunun araştırmas ına girmelid ir . 
Daha önce yapılan Ankara, izmir ve Bursa su temin 
ana plan çalışmaları sırasında elde ed ilen değer

leri ele alırsak çeşitli senelere göre tahmin edilen 
·Kişi Başına Su Kullanım • değerlerinin şöyle ol
duğunu görürüz. 
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Şehrin Adı Kişi Başına Su Kullanımı (lt/gün) 

Ankara 220 280 320 490 
İzmir (*) 225 280 320 
Bursa (** ) 179 285 326 362 

(320) (350) (400) (445) 

Aynı proje müellifi tarafından hazırlanan Ankara 
ve İzmir 'dek i değerler kontrol edildiğinde şehre 
verilmesi gereken su. miktarının hemen hemen aynı 
olduğu görülmektedir. ilk anda böyle bir yaklaşım 
içinde olmaları doğal görülebilir fakat İzmir şehrine 
verilen suyun % 40 nın endüstri suyu • olduğuna gö
re bu iki şekirdeki kişi başına net su kullanımı 

(lt/ gün olarak) 

Ankara 
i zmir 

1975 

132 
95 

şeklinde bulunacaktır. 

1990 

168 
118 

2000 

192 
134 

2020 

243 

Bu değerler ıince•lendiğinde , İzm i r şehrinde yaşa
yan bir kişinin yaklaşık olarak günde 50 lt. ci
varında daha az su kullanmasının bu çalışmalard a 

belirlendiği anlaşılmaktadır. Bunun sebehi de proje
nin çok yüzeysel çalışmalar son.ucuyla böyle bir 
karara varmasıdır Kişi başına su tüketimini en sağ
lam şekilde belirleyebıi lmek için yapılabilecek çalış
maları şu şekilde sıralıyabiliriz. 

- Kişilerin net su tüketiminin miktarının tes
piti ile ilgili olarak yürütülen özel bir çalışmada An
kara şehrinde su kullanabilen (Depo ve hidrofor 
imkanlarıyla) Aşağ ı Ayrancı, Küçükesat, Dikmen ve 
Kavaklıdere semtlerindek·i apartmanlarda yaşayan ki
şilerin günlük net su kullanım miktarının yaklaşık 

olarak 75 ile 160 lt. arasında değiştiği bulunmuştur. 
Fakat bu değerlerden büyük çoğunluğunun 90 ile 11 O 
lt. civarında olduğu görülmektedir. Bu sebepten 
Ankara 'ya benzer yapısal özelliğe sahip bir şehirde 
net 100 lt. civarında su temin edebilmek yönünden 
hareket ederek brüt su kullanım değerlerini tesb it 
etmek en doğru hareket olacaktır . 

- Daha öncede belirtiğim iz üzere yerleş•im ye
rinin bölgesel özellikleri ve sosyo- ekonomik yapı

sına göre kişi başına su kullanım ı nın farklılıklar 

gösterdiği bir gerçektir. Bu sebepten bir yerleşim 
yerinin içme suyu ve kanafizasyon projesini yap
makla yükümlü kılınan projeci ya sular idaresinden 
temin edeceği değerlerle veya bilfiil değişik kulla
nım yerlerinde tesbit edeceği ölçümlerle kişi ba-

(" ) Bu değerlere toplarnın % 30'u kabul ed i len endüstri ı:ıt i· 

yacı da dahi ld ir . 
("" ) Endüstri + onutsal su tüketim i + Komt Ti. + Çeşme de

ğer l erin i n neti üstte , % 60 kadar olan karş ıl ığ ı alınam ı 

yan suyun dahil olduğu brüt parantez Içinde verilmiştir . 



şına mevcut su tüketim değerini tesbit etmelidir. 
Eğer kısıtlı su kullanımı varsa kısıtlı olmadığı an
da~i su tüketim değerlerini bulmaya çalışmalıdır. 

Projeci bu şekilde kişi başına net su tüketim 
değerlerini tesbit ettikten sonra diğer tüketici üni
telerin (Umumi çeşme, park, bahçe, endüstri v.s.) 
mevcut tüketimlerini tesbit etmeli ve böylece mev
cut durumdaki kişi başına brüt su kullanım değe

rini bulmalıdır . 

Geleceğe dönük tahminierin yapılmasında ha
lihazırda kullanılabilecek bir yöntem mevcut olma
makla beraber • O bölgede ilerdeki yıllarda kişi 
başına gelir artış miktarı tesbit edilebilirse bunun 
su kullanımına da ayn ı ölçüde yansıyacağı• kabulü 
en aklayakın bir yaklaşım olarak görülmektedir. 
Türkiye gerçeklerine göre bu değerin değil 50 sene 
10 sene önceden tahmin edebilme güçlüğü apaçık 
ortada durmaktadı-r. Kamu ve Ticari su kull a nımının 

mevcut ve geleceğe dönük tahminleri kapsamlı bir 
araştırma sonusunda genellikle belirli hassasiyette 
bulunabilmektedir. Fakat aynı şeyi sanayi için söy
lemek çok zordur. Şöyleki; 

- Türkiye'de sanayi yerleşimiyle ilgili olarak 
mevcut ve ileri dönük bir politika tesbit edilme
miştir. 

- Türkiye toplu sanayi yerleşimi (Organize 
sanayi bölgeleri) ile ferdi sanayi yerleşimlerinin 

içiçe olduğu bir ülke görünümünün hala sürdürmek
te ve gelecekte de sürdüreceğe benzemektedir. 

- Sanayi yerleşinıleri fizibilite etüdlerinde alt 
yapı yatırımları proje rmrtabilitesine, (bu masraflar 
fizibilite çalışmalarında gösterilmektedir.) etki et
memektedir. Bunun için arsanın ucuz olduğu her 
yerde sanayi tesisinin kurulması beklenebilir. Bu 
sebepten mevcut ve geleceğe dönük su tüketim 
miktarları her endüstri kolu için ayr ı ayrı tesbit 
edilmemiştir. Bu nedenle organize sanayi bölgeleri
nin su ihtiyacının tesbitinde olduğu gibi , projeci 
hektar başına su kullanım parametrelerini kullan
mak zorunda kalmaktadır. Bu değer de 0.6 ila 1.2 
lt/sn/ha. gibi çok büyük bir değişim içinde oyna
maktadır. 

Bu şekilde bir sürü bilinmeyeni ihtiva eden en
düstri su kullanımının geleceğe dönük tahminleri
nin yapılabilmesi hususunda herhangibir öneri ge
tirilememektedir. 

4. Pik Faktörler : 

Şehirsel su kullanım ı (konut + kamu + ticaret) 
gün içinde satler, ay içinde günler ve yıl ,içinde 
aylar boyunca değişiklikler gösterir. Bu değişiklik

ler iklim koşullarına, yerleşim yerini nüfus büyük
lüğüne ve sosyo- ekonomik yapısına göre çok fark-
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lılıklar göstermektedir. Su ihtiyacındaki saatlik, gün
lük, ve aylık maksimum değerler ortalama ihtiyaca 
oranlanarak «Pik faktörler• elde edilebilir. 

4.1. Su ihtiyacının Ayiara Göre Değişimi: 

Su ihtiyacının yıl içinde, aylar boyunca değişi

mi iklim şartlarına, yersel sosyo- ekonomik yapıya , 

yerleşim yerinin nüfussal büyüklüğüne ve mevCU't 
suyun yeterli olup olmadığına bağlıdır. 

Su temin edilen depolama tesisinin işletme 

çalışmasının yapılmasında kullanılan aylık ihtiya
cın ortalama ihtiyaca oranı değeri çeşitli projeler
de 1,3 ila 1,5 arasında değişmektedir . 

4.2. Maksimum Günlük ihtiyacın Ortalama ih
tiyaca Oranı : 

Günlük ortalama ihtiyaç bir sene içerisinde 
şehire verilecek toplam su ihtiyacının senedeki gün 
sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. Maksi
mum günlük ihtiyaç ise bir sene içerisinde en çok 
su ihtiyacı göste-ren gün içindeki ortalama su mik
tarıdır. Bu oran birçok projede ve talimatnameler
de 1,5 olarak alınmıştır. Fakat halihazırda mevcut 
su durumları gayet iyi olan Malatya, Kayseri v.s. 
gibi şehirlerde yürütülecek uzun bir çalışma sonu
cunda elde edilecek değerlerle bu oranın gerçek 
miktarı elde edilebilirki buda isalenin boyutunu en 
iyi ve ekonomik şekilde seçilmesine neden olur. 

4.3. Maksimum Saatlik ihtiyacın Ortalama ih
tiyaca Oranı : 

Maksimum saatlik ihtiyaç, bir sene içerisinde 
en çok su ihtiyacı gösteren saatteki miktardır. Mak
simum saatlik su ihtiyacının maksimum günlük ih
tiyaç sırasında oluşması doğaldır. Maksimum saat
lik ihtiyacın ortalama ihtiyaca oranı Ankara, izmir, 
G. Antep, Eskişehi r projelerinde 3.0, Bursa proje
sinde 2,5 olarak alınmıştır. 

Bütün bu projelerde bu değerler uzun süren 
bir çalışma ve araştırma sonucunda elde edilme
miştir. Herbiri birbirlerinden esinlenerek veya ta
limatnamelere uyularak bulunmuştur. Bu sebepten 
içme suyu ve kanafizasyon projekırinde proje mali
yetine önemli şekilde etki edebilecek pik fak,törle
rin araştırıcı kuruluşlarca biran önce ele alınarak 

gerçek değerleri saptanmaya çalışılmalıdır. 

S. Pürüzlülük Katsayısı : 

içme, kullanma ve sanayi suyu temini proje
lerinde kullanılan plastik, asbestli çimento , çelik 
ve ilkel gerilmeli beton boruların yapımcı kuruluş

larınca verilen pürüzlülük katsayıları genellikle uy
gun hassasiyette olmaktadır. Fakat bazı su idarele
rinin kendi atölyelerinde imal ettikleri borular için 
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aynı şeyi söylemek mümkün olamamaktadır. Bu 
sebepten projecinin ihtiyaçlar ve boru imal potan
siyellerini düşünerek su idarelerinin kendi imal et
tikleri boruları kullanabileceğini, bunların da pürüz
lülüğünün standart borulardan farklı olabileceğ in i 

gözönünde tutması gerekmektedir. 

Kanalizasyon projelerinde yaygın olarak kull a
nılan beton büzlerin teknik kalitesinin bölgeden 
bölgeye, ki şiden kişiye büyük bir değişme göster
diği bir gerçektir. Bu sebepten projeciler pürüzlü
lük katsayısının seçiminde büyük zorluklar çekmek
tedirler. Buna bir çözüm getirebilmek için; su temini 
ve kanalizasyon konularında yüksek lisans eğitimi 

yapan üniversitelerimiz yatırımcı kuruluşlar ı n da 

desteği altında Türkiye çapında kullanılan mevcut 
büzlerin pürüzlülük katsayılarını beli.rlemeleri ve 
ekonomik yönden en yararlı boru hakkında· bazı 
öneriler getirmeleri çok faydalı olacaktır. 

Buraya kadar değ inilen fakat içlerinde çeşitli 
bilinmiyenler ihtiva eden proje kriterler inin en ıyı 

ve doğru şekilde tesbitini sadece proje müellifin
den beklemek haksızlık olacaktır. Bunların tesbitin
de öncel ikle bu konudaki yatırımcı kuruluşlarına , 

üniversitelerine ve bilimsel araştırma kurumlarını 

önemli görevler düşmektedir . Ancak bunların tes

bitinden sonra projeciye rahat ve kendinden emin 

çalışma imkanı sağlana bilir. 

V ARARLANILAN YA YlNLAR 

- Bursa Şehri içme, kullanma ve endüstri suyu 

temini Master Plan ve Fizibilite Çalışması 

1976 Ankara 
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2 - izmir Projesi Su temini Master Plan ve Fizi
bilite Raporu 1971 Ankara. 

3 - Ankara Projesı Su Temini Fizibilite ve Master 
Plan Raporu 1969 Ankara . 



BiYOKiMYASAL OKSiJEN iHTiYACI PARAMETRESiNiN 
HESAPLANMASI iÇiN YENi BiR METOT 

Yazan: 

Mehmet BERKüN• 

ÖZET 

Bu yazıda, kullamlarak lcirlemniş suların toplam biyokimyasal oksijen ihti
yacı ve reaksiyon hız sabiti değerlerinin hesabı için yeni bir metot verilmiş ve 
bu metot ile momentler metodu arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. 

1. GIRIŞ: 

Evlerde ve endüstride çeşitli şekillerde ·kulla
nılarak kirJetilen suların kirlilik derecelerinin be
lirtilmesinde en yaygın olarak .kullanılan parametre 
biyokimyasal oksijen ihtiyacıdır (BOi). Biyokimya
sal oksijen ihtiyacı, belirlenmiş şartlar altında su
daki organik maddelerin stabilizasyonu sırasında 

mikroorganizmalar tarafından sarf edilen oksijen 
miktarı olarak tarif edilebilir. Kullanılmış sular, ok
sijen ihtiyaçları sebebi ile katılmış oldukları orta
mın (genellikle nehirlerin veya akarsularını oksi
jen dengesini ıbozabilmektedir. Kullanılmış su tas
fiye tesislerinin ekonomik hesapları ve bunların 

işletmelerinin kontrolu ile nehir kirlenmesi üzeri
ne yapılan araştırmalar büyük ölçüde BOi ölçüm
lerine dayanmaktadır. 

Genellikle kullanılmış suların sadece 5 gün
lük BOl değerleri ölçülür. Fakat toplam biyokim
yasal oksijen ihtiyacı (L) ve reaksiyon hız sabitl 
(k) değerlerinin tayini bu suların tam olarak ka
rakterize edilebilmeleri için gerekmektedir. Bu pa
rametrelerin deneysel olarak elde edilebilmeleri 
için 5 günden uzun süren BOi deneylerine ihtiyaç 
vardır. Bu deneyler ise zaman alıcı, zor ve pahalı 

olmaktadır. Bundan dolayı BOl reaksiyonunun ma
tematik lfadesinin bulunması (1) (2) ve bundan 
yararlanılarak L ve k değerlerinin hesaplanması yo
luna gidilmiştir. Şekil 1 BOl eğrisini göstermek
tedir. 

2. BIYOKIMYASAL OKSIJEN iHTIYACININ MA
TEMATIK IFADESI: 

Biyokimyasal oksijen Ihtiyacının iyi bir yak
laşımla matematik lfadesının bulunabilmesi Için 
kimyasal kinetik denklemlerinden hareket etmek 
gerekmektedir. Birinci ve Ikinci dereceden kimya-

(•J Dr. t.lüh. K.T.O. lnş. Felc. Çevre Müh. Kürsüsü. 

Azotun okSıtlenrnuı 

'ö 
aı 

O L_ ____ ı_------------------~~--~ 
O Zaman 

Şekil : 1 - Biyokimyasal oksijen ihtiyacı eğirisi 

sal reaksiyonlardan daha yüksek derecede olan 
reaksiyonlar çok nadiren meydana gelmektedir. 
Bundan dolayı BOi reaksiyonunun birinci ve ikinci 
derece kimyasal reaksiyon denklemleri lle ifadesi 
yoluna gidilmiştir. 

Birinci dereceden kimyasal reaksiyon denkle
minde reaksiyon hızı, maddenin henüz reaksiyona 
girmemiş olan kısmının konsantrasyonu ile orantı

lıdır. Organik maddelerin mikroorganizmalar tara
fından oksitlenmesl işlemi sırasında oksltlenme hı

zının, reaksiyona henüz girmemiş olan oksitlehe· 
bilecek vasıftakl organik maddenin konsantrasyonu 
ile orantılı olduğu kabul edilir Ise, bunun matemı.ı· 

tik denklemi olarak, 

verilebilir. 

dL 
-=-kL 
dt 

(1) 
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L : Henüz reaksiyona girmemiş oksitlenebilecek 
vasıftaki organik madde konsantrasyonu, veya 
toplam BOi, 

k : Reaksiyon hız sabiti, 

t: 

(1) 

Zaman. 

diferansiyel denkleminin çözümü ile elde edi
len denklem, 

(2) 

olur. Burada t süresi sonunda henüz oksitlenme
miş organik maddelerin oksijen ihtiyacı L1 dir. (Şe

kil 1). Istenilen sarf edilmiş oksijen miktarı (BOiJ 

olduğundan, başlangıçtan t anına kadar olan BOl'yi 
(y) ile göstererek, 

y= L-L, 

Y= L (1-e·kt) 

(3) 

(4) 

birinci dereceden BOi denklemi olarak bulunur. 

3. TOPLAM BOi VE REAKSiYON HlZ SABiTi· 
NiN HESABI IÇiN METOTLAR : 

Reed- Theriault (3) tarafından 1927 yılında ve
rilen en küçük kareler metodu ilk metot olup gü
venilebilir neticeler vermektedir. Metodun güveni
lebilirliği hernekadar şüphe götürmez derecede ise
de, işlemlerin çok olması metodun dezavantajıdır. 

Reaksiyon hız sabiti değerinin öncelikle tahmini 
bir değer olarak alınması ve neticede gerçek de
ğere yakın bir değer bulunamaması halinde bütün 
hesapların tekrarı gerekmektedir. Bundan dolay ı 

mühendisler için cesaret kırıcı bir metot olmuş · 

tur. Toplam BOi ve reaksiyon hız sabiti değerleri
nin hesaplanmasının önemi daha sonraki yıllarda 

daha iyi anlaşılmış, yeni ve daha basit metotların 
bulunması için çalışılmıştır . 

Fair (4) 1936 yılında log -farklılıklar metodu
nu vermiştir . Bu metot birinci sıra •kinetikleri ile 
uyumsuzluk taşımaktadır. 

Thomas (5) 1937 yılında eğim metodunu ver
miştir. Bu metot uzun yıllar kullanılmıştır. Eğim 

metodu, en küçük hreler metodunun (1) numa
ralı birinci dereceden BOi diferansiyel denklemine 
tatbiki ile bulunmaktadır. Bu metotta dy/dt değe

rinin öncelikle deneysel y ve t değerlerine daya
. nılarak hesaplanması gerekmektedir. Bunun geçer
liliği ise tartışma götürür bir durum göstermek
tedir. 

Thomas (ô) 1950 yılında grafiksel metodu ver
miştir. Bu metot birinci sıra BOl denkleminin, bir 
fonksiyona yaklaştırılması yolu ile elde edilmiştir . 
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Moore, Thomas ve Snow (7) (8) 1950 yılında 

momentler metodunu vermişlerd i r. Bu metot gü
venilebllir neticeler vermesi sebebi ile en çok 
kullanılan metot olmuştur . 

Marske ve Polkowski (9) 1972 yılında BOi pa
rametrelerinin hesabı için kareterin yüzeysel top
lamı metodunu uygul amışlardır. Bu metodun güve
nilebiiirliği hernekadar ş üphe götürmez derecede 
·isede işlemler zaman alıcı olmaktadır. Bu metot 
Marske ve Polkowski (9) tarafından metotlar arası 
bir karşılaştırma yapabilmek amacı ile ·kullanılmış

tır . 

Berkün (10) 1974 yılında bazı yeni çözümler 
vermiştir. Bu çözümlerin içinden momentler me
toduna en yakın değerler verenlerden bir tanesi 
seriler metodu adı ile karşılaştırılmalı olarak ve
rilmiştir. Bu çözümler yukarıda bahsedilen mevcut 
matotlara nispetle hesapta kolaylık ve zamandan 
kazanç sağlamaktadır. 

4. SERILER METODU : 

Birinci dereceden BOl denklemi, 

Y;=L(1-e -kt;l 

şeklinde yazılabilir. Bu denklemde, 

Y;= Yı ·Yı ·YJ·· ·-- ·· · ·· · · ······ ·,Yn 

t ; = t 1 ,t2,t3,. • .. • • • • .. • • • • • • • • ,tn 

değerleri yerlerine kanarak aşağıdaki denklemler 
bulunabilir. 

k değeri için bulunan denklemler taraf tarafa top
lanarak, 

k= -
1
- [ -

1
- ln [Yı/ (YJ- Yı l ]+ .. . .... .. ... + 

n-2 2 

n~ 1 ln[yı/ (Yıı- Yn-ı lJ] (5} 

denklemi bulunur. Toplam BOi değeri için ise 
aşağıdaki formül kullanılabilir . 

n n ·kt ) 
L = _l;y;/ (n - _l;e ; (6) 

1= 1 1=1 



Bu metot k değ erinin Y ı değerleri yardım ı ile doğ
rudan doğruya hesabını sağlamaktadı r. Bilgisayar 
kullanılmadan yapılacak hesaplarda diğer matotla
ra kıyasla daha çabuk çözüm vereceği gibi, bilgisa
yar kullanılması hal inde de zamandan önemli mik
tarda kazanç sağlamaktadır. Aynı grup BOi değerle
rine dayanılarak yapılan bir araştırmada seriler 
metodu ile 10 san iyelik bilgisayar zamanı gerektiği 
halde momentler metodu ile 1 dakika 23 saniyelik 
bilgisayar zamanı gerekmiştir. Mornetler metodu 
ile seril er metodu arasında bir karş ıl aştırma , se
riler metodunun güvenirliğin i anlayabilmek ·için 
yapılmıştır. 

S. DENEVSEL ÇALIŞMA VE SONUÇLAR : 

Biyokimyasal oks ijen ihtiyacı değerl e r i 20°C ta 

inkübasyon ile bulunmuştur. Deneylerde tasfiye

edilmemiş evsel kullanılmış suyun BOi değ erleri 

(y), mornetler metodunda ve seriler metodunda 

uygulanarak L ve k degerieri bulunmuştu r. (Tablo 1) . 

Ayrıca her iki metottan bulunan hesaplanmış BOi 

değerleri arasınd a bir karşılaştırma yapılmıştır (Tab

lo 2) . Bunun için deneysel BO i değerlerine dayan ı 

larak momentler metodundan ve seriler metodun

dan bulunan L ve k değerleri (4) numara lı denk

lemde uygulanarak hesaplanmış BOi değerleri 

ile hesaplanmış BOi (y') değerleri a rasındaki 

toplam fark "1:, / y- y'/ kullanılmıştır . ~/y · y'/ değer

leri deneyse l BOi eğrisi üzerindeki 5 ayrı noktanın 

birinci sıra BOi eğrisinden olan farklarının topla
mıdır. 

TABLO: 1 

BEŞ GÜNLÜK BOi DEGERLERi KULLANILARAK 

MOMENTLER METODUNDAN VE SERiLER 

METODUNDAN BULUNAN L VE K DEGERLERI 

Momentler metodu Seriler metodu 

L k L ı k 
(mg/ litre) (t"l) (mg/litre) (t"l) 

566 0.321 572 0.316 
541 0.342 544 0.339 
584 0.301 569 0.316 
577 0.300 580 0.297 
592 0.283 597 0.279 
587 0.294 594 0.288 
595 0.174 577 0.181 
900 0.102 944 0.096 
540 0.182 485 0.212 
522 0.259 524 0.257 
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TABLO: 2 

BEŞ GÜNLÜK BOi DEGERLERi KULLANILARAK 

MOMENTLER METODUNDAN VE SERiLER 

METODUNDAN BULUNAN L, k VE "J:jy - y' f 

DEGERLERi 

Momentler metodu Seriler metodu 
......... ......... 

L k 
;.... ;.... 

ı L k ı 

[mg/litre) (t•l) >- (mg/litre) (t•l) >-......... ......... 
v.:ı v.:ı 

---
583 0.414 39.9 582 0.414 39.6 
315 0.451 39.0 301 0.501 43.3 
427 0.277 80.0 419 0.285 78 .1 
367 0.351 73.0 329 0.438 82.3 
492 0.594 58.5 487 

ı 
0.611 57.3 

6. SONUÇ 

Bu çalışmada verilen seriler metodu kullanıl

mış suların L ve k değerlerinin hesabında güvenle 

kullanılabilir . Momentler metodu ile yapıl an kar

şılaştırma, seriler metodunun momenrler metodu

na yak ın değerler verdiğini göstermiştir. Bunun 

yanında, seriler metodu diğer metotlara nazaran 

hesapta kolaylık ve zamandan artırım sağlamak

tadır. 

Momentler metodundan ve seriler metodun

dan elde edilen L ve k değerleri birbirine çok 

yaklaşık değerlerdir. Aynı zamanda her iki metot

tan bulunan ""2:./Y - y' 1 değerleride küçüktür. Bu du

rum, birinci dereceden BOi denkleminin BOi reak

siyonunun temsil inde iyi bir yaklaşım olduğun tı 

göstermektedir. 

SiMGELER 

BO i Biyokimyasal oksijen ihtiyacı 

L Toplam BOi 

y Deneysel BOi 

y' Hesaplanmış BOi 

k Reaksiyon hız sabit! 

t Zaman 
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FRANSA- ASAGI RHÔNE HAVZASI SANliYELERiNDE 
iMAL EDiLEN BETONLARlN iSTATiSTiK 
ANALiZiNDEN ELDE OLUNAN BiLGiLER 

Çeviren : 

Sıtkı BURSALI* 

ÖZET 

Çevirenin Ön Sözü : 

Çevirisi yapılan makale, Travaux teknik dergisinin' XII. Büyük Barajlar 
Uluslararası Kongresine (Mexico, 1976) tahsis etmiş olduğu Mart 1976 sayısında 

yayınlanmıştır. Yazarları, Ulusal Rhoııe şirketinin (C.N.R.) Etüt ve Inşaat Direlc
tötii P. Savey ile ayni Şirketin Hidroelektrik Santral-Ekliiz-Baraj Bölümü Şefi 
R. Pinatel'dir. Yazınııı çevrilmesinde başlıca nedenler beton kalite kontrolu ko
nusunda, uygulanıada yararlanılacak deneysel bilgiler vermesi, ayn.ca istatistik 
analizin kalite kontrolu konusunda ne ölçilde yararlı olabileceği lıakkındrı iyi bir 
örnek teşkil etmesidir. Diğer taraftan DSI betonları ü z.etinde yapılmış olan ben
zer çalışmaların sonuçları ile bir karşılaştırma olanağı da sağlanmış olacaktır. 

Rhône nehrinin Lyon şehri ·ile Akdeniz ·arasın
daki bölümünden enerji ve nehir ulaşımı konula
rında yararlanmak amacı ile Ulusal Rhône Şirketi ta
rafından yapılmış olan çalışmalar çok sayıda ve 
önemli beton inşaatı kapsamaktadır. Bunlar, top· 
lam beton hacmi 5.3 milyon m3 olan 13 hidroelekt· 
rik santral, 13 baraj ve 13 eklüzdür. Bu tesisleri 
en mükemmel emniyet şartları altında Inşa ede· 
bilmek için C.N.R. (Ulusal Rhône Şirketi), çok sa
yıda beton numunesinin basınç ve çekme ile kı· 

rılma deneylerini kapsayan bir ıkontrol sisteminden 
yararlanmıştır. Bu deneyler betonların ·kalitesi ko· 
nusunda etraflı istatistik •incelemeler yapmaya ve 
iyi beton kalitesi hakkında kriterler koymaya ola· 
nak sağlamıştır. 

Travaux dergisinin 1961 mayıs sayısında ya
yınlanmış olan daha önceki bir makalede, Rhône 
nehrinde inşa edilen ilk üç tesis ( Donzere- Mond
ragon, Monteli mar, Baix- Log ls- Neuf) lle Ilgili so· 
nuçlar verilmişti. On beş sene Içinde, Lyon şehri 

mansabında kalan nehir bölümünden yararlanma 
çalışmaları sona erdirilmiş olduğundan, diğer yedi 
tes·isin inşası sırasında yapılan Incelemelerin de· 
ğerlendirilmesi ve bunlardan önemli bazı sonuç
ların çıkarılması ilginç görünmektedir. 

Bu makalede önce beton deney sonuçlarının 
uyduğu istatistik dağılım kanunları, daha sonra be· 
tonların kabulü Için mukavelelerdeki şartların tes
biti incelenecektir. 

• Dr. V. Müh. DSI Araştırma ve Geliştirme Dalresi 

1. - RHONE NEHRI ŞANTIYELERINDEN ELDE 
EDiLEN iSTATiSTiK SONUÇLAR (BEAU· 
CHASTEL'DEN CADEROUSSE'A KADAR 
HiDROELEKTRiK - SANTRAL - BARAJ 
- EKLÜZ TESISLERI) . 

1.1. - Genel Bilgiler : 

Her tesiste imal ed ilen betonların tümü, ken· 
di aralarında , granülometrl, teknik şartnarnede is
tenen mukavemet, çimento dozajı ve katkı madde
sinin bulunup, bulunmayışı bakımlarından , farklı
lık gösteren bir takım kategorilere ayrılmaktadır. 

Istatistik analiz sonucu elde edilen bilgiler, kulla
nılan verilerin homojenfiği ve yeterli sayıda oluşu 

oranında ilginç olduğundan , bu Incelemede yalnız 
Tablo 1 de kaydedilen betonlar ele alınmıştır. De
ney sayısı daha az olan diğer kategorilere alt be· 
tonlar Için, daha az ayrıntılı lstat!lstik Incelemeler 
yapılmıştır. Bunlara ait sonuçlara bu makalede de
ğinilmeyecektir. 

Kontrol deneyleri küp ve silindir şeklinde nü
muneler üzerinde 7, 28 ve 90 günlük basınç mu
·kavemetlerlni ölçerek yapılmıştır; ayrıca silindir 
şeklindeki nümunelerde 28 günlük çekme muka
vemet! ölçülmüştür. 

Ortalama olarak numune alma Işi, yerine dö
külmüş her 200 m3 beton ıiçin yapılmış ve her se· 
terinde 6 ila 7 adet numune alınmıştır. Deneyler 
aynı yaştaki 2 ila 3 numunenin kırılması suretiyle 
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Seri 
No. 

Tesisin Adı 

1 Beauchastel 
2 
3 
4 Pierre · Benite 
5 

--
6 Bourg • les • 
7 V alence 
8 Vallabreques 
9 

10 
11 

12 St Valil er 
13 
14 Avignon 
15 Caderousse 
16 

Tesisin Adı 

Beauchastel 
Pierre Benite 
Bourg • le s· V alence 
Vallabreques 
Saint · Valiler 
Avignon 
Caderousse 

TABLO: 1 

BETON NUMUNELERI HAKKINDA BiLGI 

G .. Iç. Şartnarnede Katkı ı Numune ranu- ımento Istenen 
lometri Dozajı Mukavemet Maddesi Alma 

Kg/ cm2) 
Sayısı 

o. 100 250 306 Yok 543 
o. 100 190 212 Yok 259 
o. 30 275 306 Yok 241 
0-100 235 306 Var 621 
o. 30 260 306 Var 228 

---

o - 100 250 254 Yok 261 
O· 30 275 254 Var 494 
O· 90 250 254 Yok 285 
o. 90 250 254 Yok 203 
O· 50 250 254 Yok 225 
o. 50 250 254 Yok 260 

o. 100 250 224.4 Yok 366 
o ·100 250 224.4 Var 560 
o. 100 250 224.4 Yok 665 
o. 100 250 224.4 Yok 550 
o ·100 250 224.4 Yok 310 

TABLO: 2 

DENEYLER HAKKINDA BiLGi 

Numune Numune Beton --
şekli 

Alma Numunesi 
Sayısı Sayısı ·-:r 

Küp 

1 

1043 6 2 
Küp 1153 7 2 
Silindir 1212 6 1 
Silindir 1347 6 2 
Sil ind ir 1751 7 ·10 2 
Silindir 1480 7 2 
Silindi r 1633 7 2 

Gözl·emler 

Küp şekHnde numunelerde ya-
pılan deneyler; şartnarnede is· 
tenen mukavemet : 
90 günlük 

Silindir şeklinde numunelerde 
yapılan deneyler; şartnarnede 

istenilen mukavemet : 
90 günlük 

Silindir şeklinde numuneler de 
yap ı l a n deneyler; şartnarnede 

istenen mukavemet : 
2.8 günlük 

Yapılan Deneyler 

Basınç 1 Çekme 

28 Gün ı 90 Gün 28 Gün 

1 3 
2 3 
2 3 
1 3 
3 3 2 

ı 
3 2 
3 2 

mm yapılarak elde olunan sonuçların ortalaması alın· 
mıştır. Bu bilg iler Tablo 2 de verilmiş bulunmak
tadır. i ri çakıl ve taş (Kare delikli 

Betonların imali için gerekli agrega, yapımla· 

rın ve kanalların inşaası için yapılan kazılardan 

çıkan kaba alüviyonlardan (kum· çakıl) elde olun
muştur. Uygun şekilde yıkanan bu malzemenin bir 
bölümü kalın , diğer bölümü daha ince agrega el
de etmek iç in konkasörden geçirilm i ş ve elen
rnek suretiyle aşağ ı daki 6 kategoride beton ag
regası elde edilmiştir : 

28 

elek açıklığına göre) 

Çakıl 

ince çakıl 

iri kum 

Orta kum 

ince kum 

30- 100 

15. 30 

5- 15 

1.2 . 5 

0.6- 1.2 

0.1- 0.6 



Yukarıdaki agrega boyutlarına göre muhtelif 
beton sınıfları tarif edilmiştir. Bu incelemenin ko
nusunu ırı çakıl ve taşlı betonlar (yukarıdaki 6 
kategorinin karışımı) ile çakıllı betonlar (son 5 
kategorinin karışımı) teşkil etmektedir. 

Kullanılan çimentola·r, «Sun 'i portland çimen
tosu 325 · sınıfından olup 1960-1975 senelerini 

kapsayan devre içinde kalitelerinde pek az değiş
me olduğu gözlenmiştir; istisna olarak, özellikle 
öğütme inceliğinde (1972 Şubatında Blaine spesi
fik yüzeyi 2600- 2900 arasında değişmiştir) ve pi
şirme sıcaklığında (son enerji krizleri nedeniyle) 
bazı farklılıklar olmuştur. 

E/C oranının değer·i, hemen, hemen bütün hal
lerde 0.45- 0.55'lik optimum bir alan içinde •kalmış

tır ; bu alan ·içindeki değişimierin nedeni katkı 

maddesinin kullanılıp, kullanılmayışıdır. 

Beton nümunelerinin muhafazası, genel olarak 
kontrollu nemli havada yapılmış, yalnız son iki te
siste (Avlgnon ve Caderousse) numuneler su ha
vuzunda bekletilmiştir. Son iki tesise ait numune
lerin deney sonuçlarının muntazamlığı muhteme
len su içinde bekletıneden ileri gelmektedir. 

1.2. - Basınç Mukavemetleri Için Uygun Bir 
Dağılım Kanunu bulunması - Kütlelerin 

(Popülasyonların) Karakteristik Para-
metreleri: 

Mukavemet! er, Beauchastel ve Pierre- Benite 
tesisleri için Kgjcm2 ve Bourg-les- Valence'tan iti
baren diğerleri için bar cinsinden ifade edilmiş

tir (*). Her seri için, incelenen kütlelerin (popü
lasyonların) gerçek parametrelerinin bir tahmini 
olan aşağıdaki istatisNk parametreler hesaplanmış
tır: 

k X 
m =--· 

N 
dağılımın ortalaması 

Vk (x-m)2 
S= dağılımın standard sapması 

N - 1 

s 
d=

m 

Değişim (Varyasyon) katsayısı 

veya rölatif dağılma 

medyan veya dağılımın orta 
değeri 

Analize tabi tutulan 16 seri Için bu değerle
rin tümü 3 No.'lu tabloda verilmiştir; bu tabloda, 
aynı zamanda, gözlenen en küçük (min.), ve en 
büyük (max.) mukavemetler de verilmektedir. Özel
likle iki nokta dikkati çekmektedir. 

ı • ı 1 Bar= 1.020 kg/ cm2 
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- Ortalama değer, bütün hallerde medyana 
son derece yakındır, 

- Rölatif dağılma (değişim katsayısı), % 7 -
15.4 % aralığında değişmekle beraber en 
çok rastlanılan değer 8 % mertebesinde
dir. 

Histogramlar : 

1 No.'lu Şekilde deney sonuç l arından elde olu
nan histogramlar görülmektedir. Bunların simetrik 
görünümleri son derece dikkat çekici dir; halbuki 
beton mukavemetlerini gösteren dağılımların si
metrik olmayacağı di.Jşünülebilirdi. Bu simetrik du
rum nedeniyle, istatistik parametreleri, gözlenen 
dağılımın ortalaması (m) ve standard sapması (S) 
olan bir Gauss kanunundan yararlanılmas ı düşü

nülmüştür. Gauss dağılımına uygunluğun kontrolu 
Pearson (X2) testi ile yapılmıştır. 4 No.'lu tablo

da, muhtelif seriler için yap ılan test hesaplarının 

sonuçları verilmektedir. Test sonuçları geneillikle 
tatminkardır; hesaplanan X2 ler teorik X21erden kü
çük olduğundan Gauss kanununa uygunluk saptan
mış olmaktadır . Yalnız 14 No.'lu Avigon ve 16 No.'iu 
Caderousse serileri için, % 1 ihtimal halinde dahi 
X2 testi uygun sonuç vermemiştir. 

Avi gnon tesisi betonları için geçerli bir açık· 
lama yapılabilmesi mümkün görünmemektedir. Bu
na mukabil Caderousse için durum açıklanabllmek
tedir. 16 No.'lu serinin betonları, pişirme sıcaklı ğı 
derecelerinin azaltılmasını öngören resmi bir ka
rar sonucu çimento kalitesinde değişikliklerin mey
dana geldiği bir devrede dökülmüştür . Bu durum 
beton mukavemetinin azalmasına ve dağılım ka
nunda üniformluğun bozulmasına sebep olmuştur. 

1.3. - Küp ve Silindir Şeklinrleki Numune!e
rin Karşılaştırılması : 

Her Iki tip numune arasında geçerli bir kar
şılaştırma yapabilmek için bir nümune alınışında, 

aynı bekleme süresi sonunda ve aynı deneyiere 
tabi tutulacak eşit sayıda küp ve silindir şeklinde 
numunelerin alınması arzu edilir. Böyle bir ince
leme, Bourg- Lt~s- Valence Hidroelektrik tesisinin 
Santral- Ek.Jüz şantiyesinde 51 nümune üzerinde 
yapılmıştır; ancak, bu deneylerden çok geniş kap
samlı sonuçların çıkarılabilmesi için nüınune sa

yısı yeterli değildir . 

Her nümune almada, her tip için 6 ııümune 

hazırlanmıştır (7 günlük basınç deneyi için 1 nu
mune; 28 günlük için 2 ve 90 günlük için 3 numu
ne). Gözönüne alınan nihai değerler bu 1, 2 veya 
3 numunenin ortalamalarıdır. 

Incelemeler, aynı hir numune almaya tekabül 
eden silindir ve küp şeklindeki numunelerin mu-
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TABLO: 3 

BASlNÇ MUKAVEMETLERININ KARAKTERISTIK PARAMETRELERi 

Seri Şartnarnede Deney Deney 
Tesisin Adı Mukavemet Süresi Sayısı 

No. R Gün N 

--
Kg/ cm2 

1 Beauchastel 306 90 543 
2 212 90 259 
3 306 90 241 
4 Aierre- Benite 306 90 621 
5 306 90 228 

1 

Bar 
6 Bourg -les-

V alence 249 90 261 
7 249 90 494 
B Vallabreques 249 90 285 
9 249 90 203 

10 249 90 225 
11 249 90 260 

Bar 

12 St Valiler 220 28 366 
13 220 28 560 
14 Avignon 220 28 665 
15 Caderousse 220 28 550 
16 220 28 310 

.kavemetlerinln oranından meydana gelen değerler 
serisi üzerinde yapılmıştır. Hesaplar önce 7, 28 ve 
90 günlük deney sonuçları üzerinde, daha sonra 
bütün deney sonuçlarını kapsayan tüm seriler üze
rinde yapıldı; bunun nedeni, mukavemet oranları

nın batonun yaşına bağlı olmadığı görünümü idi. 
Böylelikle daha çok sayıda değerler ihtiva eden 
bir serinin elde edilmesi mümkün oldu. 

Elde olunan sonunçlar 5 No.'lu tablo ile Şekil 

2 deki histogramda özetlenmiştir. 

Rs iHndi r =0.92 
R Küp 

ortalama değeri, anlamlı bir değer olarak kabul 
edilebilir; tablo 5 den görüldüğü gibi her üç se
ri nin güven aralıkları birbirine çok yakındır. 

Yukarıdak· i bu değer, BA 60 şartnamesinde ön
görülen 0,83 ten oldukça farklıdır. Bununla bera-

b Rs ı ıınd l r l d er, -R-- oranı ile küp mukavemet eri arasın a, 
küp 

azalarak giden bir bağıntı var gibi görünmektedir. 
Bu bağıntı R-ilem- Beton Komisyonunun sonuçları

na ters düşmektedir. 3 No. Şekilde söz konusu ba-

30 

Basınç Mukavemetleri 

c Standard Rölatif Ortalama 1'11 
.>-

"C Min. Max. Sapma Dağılma m G) 

:E s d% --

321.90 323 243 407 25.32 7.9 
229.42 230 183 328 21 .84 9.5 
318.64 319 250 408 24.68 7.7 
410.36 408 341 533 32.78 8.0 
416.41 413 341 507 33.63 8.1 

-- - - --
ı 

266.44 267 165 350 21.07 7.9 
270.29 269 201 340 22.15 8.2 
309.47 311 208 391 33.26 10.8 
317.26 321 195 423 34.12 10.8 
267.52 270 164 362 29.90 11.2 
268.13 269 168 359 26.75 10.0 

--

282.85 281 143 418 43.69 15.45 
305.48 307.5 192 310 36.50 11.95 
271.74 271 203 335 19.26 7.90 
261.97 264 160 330 23.84 9.10 
251.25 250 169 335 24.67 9.82 

ğıntılar görülmektedir. Farklı durum, üzerinde de· 
ney yapılan muhtel·if betonların karakteristikleri 
nedeniyle meydana gelmiş olabilir. Bu konu üze
rinde genel bir sonuca varmanın ıkolay olmadığı 

anlaşılmaktadır. 

1.4. - 28 ve 90 Günlük Mukavemetterin Kar
şılaştırılması : 

Devlet ihalelerinde de uygulanan genel Teknik 
Şartnamelerdeki •kayıtlara benzer şekilde Şirket 

(C.N.R) , Saint- Vali i er tesisindeki yapımiarın be· 
tonlarının kabulüne esas teşkil etmek üzere 28 
günlük kontrol deneylerini kabul etmiştir. Daha 
önceki ihalelerdeki hükümlerle hatasız bir uyum 
sağlanması için, kontrol deneylerinin yapılmasın
daki süre değişikliğinin, kabul şartlarını ne şekil· 

de etkilediğinin bilinmesi ilgi çekicidir. 

m90 d2a 
Özeliki e-- ve - d- oranlarının 

m2a 90 

bilinmesi gerekiyordu : 

- Ortalamalar (m) : Bourg -les- Valence ve 
Pierre- Benite'e ait sonuçların 1:ümü m90/m28 ora-
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TABLO: 4 

GAUSS KANUNUNA UYGUNLUC'iUN ARAŞTIRILMASI iÇiN X2 TESTi 

Seri Deney 
Sınıf Serbestlik Hesaplanan Teorik 

No. Tesisin Adı Sayısı 
Sayısı Derecesi X2 X2 (1) 

N 

Beauchastel 

1 Santral- Eklüz 543 13 10 5,43 18,31 
2 Santral- Eklüz 259 9 6 15,61 16,81 
3 Santral- Eklüz 241 10 7 4,50 14,07 

Pierre • Benite 

4 Santral- Eklüz 621 11 8 12,54 15,51 
5 Santral- Eklüz 228 12 9 7,81 16,92 

Bourg - les- V alence 

6 Santral· Eklüz 261 10 7 13,45 14,07 
7 Santral- Eklüz 494 10 7 5,07 14,07 

Vallabreques 

8 Santral 285 14 11 6,76 19,67 
9 Eki üz 203 15 12 5,59 21,03 

10 Santral 225 13 10 10,13 18,31 
11 Eklüz 260 13 10 11 ,28 18,31 

Sa int· ValJ.ier 
12 Santral • Eklüz 366 18 15 18,02 25,00 
13 Santral- Eklüz 560 19 16 19,19 26,30 

Avlgnon 
14 Santral- Eklüz 665 12 9 47,48 16,92 

Caderousse 

15 Santral- Eklüz 550 10 7 18,43 18,47 
16 Santral - Eklüz 310 11 8 29,20 15,51 

(1) Teorik X2 değerleri 2 ve 15 No. lu serller için % 1; diğer serller Için % 5 olasılığa göre hesaplanmıştır . 

TABLO: 5 

SiLiNDiR MUKAVEMETLERiNiN KÜP MUKAVEMETLERiNE ORANI 

(Bourg- Les • Valence) 

Minimum Maksimum Ortalamanın 

Deneyler N m s d "' Oran Oran Güven 
Aralığı 

7 Günlük 50 0,9118 0,1304 0,1431 0,8941 0,6037 1,2364 0,8755< m < 0,9480 
28 Günlük 51 0,9278 0,0871 0,0939 0,9279 0,7675 1,0909 0,9037 <m<0,9520 
90 Günlük 51 0,9249 0,1022 0,1105 0,9127 0,7108 1,1770 0,8969 <m< 0,9530 

3 Serinin hepsi 152 0,9216 0,1075 0,1166 0,9073 0,6037 1,2364 0.9045 <m< 0,9387 
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Şekil: 2 - Asilindir 
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nının 1.20'ye çok yakın olduğunu göstermektedir. 
Vallabregues'de sonuçlar 1,27 ve 1,38 arasında yer
almaktadır. Saint Vallier'de, ancak sınırlı sayıda 
numune üzerinde, 1.17 civarında bir orantı değeri 

tespit edilebildi. Bütün bu sonuçlar P.Ç. 325 için 
geçerlidir. Diğer çimentolar için gözden geçirilme
leri gerekebilir. 

- Dağılma: 90 günlük ve 28 günlük dağılma
lar arasındaki tekabülü belirleyebilmek için, nok
talar bulutu şeklinde bir grafik çizildi (Bak. Şekil 
4); bu şekildeki her nokta, Bourg- Les- Valence ve 
Vallabregues betoni-arına ait so deneylik serilerin 
d90 değerlerini d28 in fonksiyonu olarak göstermek
tedir. Bazı değerlerdeki sapmalar dışında, nokta
ların tümü: 

d 
+=1.30 

90 

ve 
d 28 

- d- = 1.70 
90 

doğruları arasında 'bulunmaktadır; değerlerin en 
yoğun olduğu oran ise 1.50 doğrusu ile gösteril
mişti r. 

Saint Valloier'de birbirinden farklı iki değer bu· 
lundu : Katkısız bir seri beton için 1.50'ye yakın 

olan 1.44 değeri ve katkı kullanılan bir seri beton 
için 1.20'ye daha yakın olan 1.25 değeri. Böylece 
90 gün yerine 28 günlük mukavemetlerin gözönü
ne alınmasının, dağılmayı kuwetle arttırma şeklin· 

de etkilediği anlaşılmaktadır. 
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1.5. - Beton Karakteristiklerinin Şantiyelel'e 
Göre Durumu : 

Birbirleri ile tam karşılaştırılması mümkün 
olan serilerin, yani 250 kg . dozlu ve katkısız 0-100 
betonlarının, zaman Içindeki gelişimi incelenir ve 
daha önce bulunan bağıntılardan yararlanarak rbü
tün sonuçlar 28 günlük silindir şeklindeki numune· 
lere dönüştürülrse, durumun 6 No. lu Tablodaki 
gibi olduğu görülmektedir. 

Bu karşılaştırma, farklı materyal ile teçhiz 
edilmiş farklı müteahhit firmalar söz konusu oldu
ğundan tam anlamlı bir karşılaştırma değilse de, 
oldukça açık bir şekilde ortalamaların artışına ve 
dağ ılmaların azalışına bir eğilim mevcut olduğu, 

bu iki halin de emniyeti arttırıcı tarafta bulunduğu 
görülmektedir. 

1.6. - Çekme Mukavemet! : 

Saint- Vali i er tesisinden itibaren 28 günlük 
çekme mukavemetinin ölçümü için sistematik de
neyler (Brezilya deneyi) yapıldı. Böylece 3000 den 
fazla numune denendi. Bu nedenle bu deneyler
den genel kapsamlı sonuçlar çıkarılması mümkün
dür. Tablo : 7 başlıca parametreleri, 5 No. Şekil 

ise bunlara tekabül eden histogramları ve Gauss 
eğrilerini göstermektedir. 

\)')V ~ V 
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Şekil : 4 - 50 Değerlik serilerde 28 ve 90 günlük dağılmalar arasındaki korelasyon 
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TABLO: 6 

ŞANTiYELERE GÖRE BETON 
KARAKTERiSTiKLERiNiN DURUMU 

m 
Seri No. imal Tarihi (bar) s 

1 1962 246,79 29,37 
6 1967 222,03 26,42 

12 1970 282,85 43,69 
14 1972 271.74 19,26 
15 1974 261,97 23,84 

d 

0,119 
0,119 

0,154 
0,071 
0,091 

Çekme mukavemetlerinin matematik ifadesi 
için Gauss kanununun çok iyi bir uyum sağladığı 

görülmektedir. Aynı şeki lde çekme mukavemetleri 
ile basınç !Tlukavemetleri için elde edilen sonuç
ların karşılaştırılması da çok ilg i çekicidir (Şek il 
6) . Bu değe rl e r arasında bir tekabül old uğu gö· 
rülmektedir. 28 günlük çekme mukavemeti, basınç 

mukavemeıinin onda bi ri mertebesindedir. Bu ba
ğıntının daha mükemmel bir ·ifadesi aşağıda veril
mektedir. 

1.7.- Uç Değerler: 

Yapımiarın emniyetinin takd iri için asli ele
manlardan biri de mukavemetin düşük değerleri

nin meydana gelme olasılığıdır. Ancak bu prob
lem, dü ş ük mukavemetler için gerçek dağılımlar 

az değer ihtiva ettiğinden ve histogramın bu böl
gesinde bir olasılık kanununa uyum sağlamasının 

geçerliliği tartışılabileceğinden, oldukça zordur. 

Biz iki olasılık kanunu ·ile uyum sağlamayı de
nedik. Birincisi Gauss Kanunu idi ; çünkü histog
ramların orta bölgesinde uygunluk iyi idi. Ikincisi 
Frechet kanunu idi; çünkü bu kanunun genel ola
rak uç değerlere en iyi uyduğu ·kabul edilmekte
dir. Her iki kanuna uygunluk derecesi M. Davin'in 
testi ( * ) ile incelendi. Elde olunan sonuç Şekil 
7 de verilmektedir. Genel olarak Gauss Kanunun , 
Frechet'ninkine nazaran daha büyük bir uygunluk 
sağladığı görülmektedir. Beton kaliteleri hakkında 
daha optimist bir sonuç vermesine rağmen, daha 
iyi uygunluk göstermesi nedeniyle bu çalışmada 
Gauss kanununu tercih ettik. 

Böyle bir olasılık kanunu seçerek çok küçük 
ol asılıktaki beton mukavemetlerinin değerlendiril -

TABLO: 7 

ÇEKME MUKAVEMETLERiNiN KARAKTERiSTiK PA RAMETRELERi 

28 Günlük çekme mukavemeti 
Gauss'a Uygunluk 

Seri Deney (bar) Standard 
Dağılma 

Tesisin Adi - Sayısı -- Sapma No. Ortalama Orta d Xl Xl 
N Min. Max. s 

m değer Hesaplanan Teorik (1) . ------
12 St Vallier 364 27,03 27 13 18 3,93 0,145 14,57 23,68 
13 St Valli er 528 28,57 28,7 15 38 3,67 0,128 21,95 25.00 
14 Avignon 533 27,97 28 21,5 34,5 2,27 0,081 11,24 16,92 
15 Caderousse 550 25,42 25,5 17,5 32,5 2,61 0,103 17,79 18,31 
16 Caderousse 310 24,65 24,5 19 31 2,49 0,101 14,73 15,09 

(1 ) X2 teorik değeri Seri 11 ve 16 Için % 1, d iğerleri için %5 olasıl ı k değerine göre hesaplanm ı ş tı r . 

.,.28= 10+ 0.06 o-28 

Dağılma ise , 0,01 hassasiyetle, her iki halde 
de aynıdır. Bu nedenle, çekme mukavemetlerinin 
gözönüne alınmasının dağ ılmayı ş i ddetle a rttıraca· 

ğından endişe etmeye mahal yoktur. 

(" ) Bakın ı z •Annales des Ponts et Chaussees • 
1956 • 1 No : 32 ve 1957 No : 7. Bu testi uygulamak için W 
değerl ik kı smi seri ler üzerinde bi r ayarlama yapılır ve her seri 
iç in , göz lenen mukavemetten daha dü şük mukavametin elde 
olunmas ı alasıl ı ğ ı değerl endiri l i r . Daha sonra bu olasal ı kla r, 

kısmi serllerin hepsi bi rden gözönüne a lı na rak artan s ı ra ;,e 
ta•mif edilir. Bu sınıfl andı rmada elde olunan grafi k, köşegene 

yaklaştı ğı nisbette test sonucu tatminkardır . 
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mesi ve buna tekabül eden emniyet katsayısının 

hesaplanması mümkündür. Bu hesap 10-5 olasılık 

değer i için yapılmış ve sonuçlar 8 No.' lu tabloda 
ve rilm i ştir. 

Bu tablo göstermektedirki 10-5 olasılığı için, 
bütün hallerde emniyet katsayısı daima 1'in üs
tündedir. Şu halde, hemen, ya daha yüksek bir 
gerilmenin öngörülmesi gerektiği , veya çimento 
dozaj ının azaltılma sı düşünceleri öne sürülebilir. 
Birinci imkanın pratik bakımdan önemi olduğu söy
lenemez; çünkü alçak şütlü hidroelektrik tesisler
de, betonların boyutlandırılması, malzemenin mu-
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Şekil : 6 - Çekme ve basınç deneylerinin 

karşılaştırıtması 

kavemeti mülahazalarından çok, genel stabilite ve 
elektromekanik teçhizatın beton içine yerleştirıl

mesi yönünden .kesinlik kazanmıştır. 

ikinci imkan halinde ise, haddinden fazla dü
şük dozajlı bir betonarmenin erken esktmesi (yaş

lanması) tehlikesi ile karşıkarşıya gelinmektedir. 
Bununla beraber biz, inşa halindeki yapımlarda, 

daha düşük dozajiara inllmesini göze almaktayız. 

Bu konuda nihayet şu noktaya da dikkati çekmekte 
fayda vardır. 10-s olasılıktakl betonların emniyet 
katsayısını önemli miktarda küçültmeyi öngörmek 
normal kabul edilebilir Ise •de mukavemet hesa
bındaki eksiklikleri ve istatistik incelemenin Isti
nat ettiği numunelerin yerine dökülmüş betonu 
tam olarak temsil edemiyeceği hususunu gözönü
ne almış olmak için yine de bir marj bırakılması 
uygun olacaktır. Gerçekten, beton numuneleri son 
derece rijid kalıplarda mükemmel şekilde yapıla

rak havuzlarda muhafaza edilirse bunlardan alına
cak sonucun yerine dökülmüş betonu, gerçek ha
linden daha mükemmel göstermesi imkan dahilin
dedir; çünkü yerine dökülmüş betonda röprizlerin 
kötü yapılması, ·rötre çatlakları veya çözülme böl-

38 

geleri nedeniyle daima numunelerdekinden daha 
kötü bir durum mevcut olabilir. 

Çekme mukavemetine gelince, tıpkı basınç 

mukavemetinde olduğu gibi uç değerlerle incele
me yapılması ilgi çekicidir. Bulunan sonuçlar 9 
No. tabloda verilmiştir. Çekme halinde de emni
yet katsayılarının Gauss kanunu kullanıldığı tak· 
dirde 2 den büyük olduğu, Frechet kanunu kulla
nıldığı takdirde 1 ila 2 arasında kaldığı görülmek
tedir. Ortalama değer olarak bu sonuçlar da pratik 
yönden basınç mukavemetleri kullanılarak bulunan
ların aynıdır. 

Bu hesaplar için BA 68 şartnamelerinde ve
rilen beton çekme ve basınç emniyet gerilmelerl 
arasındaki bağıntı kullanılmıştır. 

Çekme ve basınç halleri için bu çalışmada 
bulunan sonuçların uygunluğu söz konusu bağıntı· 

nın geçerliğini teyid etmektedir. 

2. - MUKAVELELERDE KABUL iLE iLGiLi HÜ
KÜMLER: 

2.1. - Kabul ile ilgili Hükümterin Teorik 
Esasları: 

Müteahhit firmaları mümkün olan en ekono
mik şartl a rda iyi ·kaliteli beton imal etmeye teş
vik etmek için, şartnamelerde çimento dozajını 
tespit etmek yerine mukavemetin tespiti ve mü· 
teahh it firmanın beton karışımını buna göre ser
bestçe hazırlaması esası öngörülmüştür. Şartname

de yazılı olan mukavemetin gerçekleştirilmesi için 
izlenen tutum son 15 sene içinde gelişmiştir. Bu 
gelişme bir taraftan beton deneylerinde yapılan 

değişiklikler (Küp numuneler yerine silindir şek

linde numunelerin kullanılması, 90 günlük deney
lerden 28 günlük deneyiere geçiş), diğer taraftan 
-beton imalinde kullanılan makine ve teçhizatın 

kalitesinin ıslahı sayesinde- betonların ·kabulü ile 
ilgili hükümterin gittikçe ağırlaştırılması şeklinde 
oluşmuştur. 

Aşağıda bugün •kullanılmakta olan ilgili şart

name hükümlerine işaret edilecektir. 

Şurası muhakkaktırki bu hükümler yapımiarın 

gereken şekilde emniyetli olmasını sağlamalıdır . 
Bu amaçla iki emniyet katsayısı şartı koşulmuş

tur. Bunlardan birincisi ortalama basınç mukave· 

100 
meti ile ilgilidir ve-- =3.33'e eşittir. Diğeri 1Q-6 

30 

olasılıktaki itibari mukavemetle ilgili olup 1.3'e 
eşittir. 

Yalnız basınç hali için hesaplarda kullanılan 

emniyet gerilmesi u•m• m deneysel olarak elde 
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TABLO: 8 ZAYif OLASILIKTAKıi BETONLARlN EMNIYET KATSAYISI 

Betonun 
BASlNÇ MiJKAVEMETi 10-5 olasılığa gere 

betonun emniyet 
basınç 10-5 olasılığa göre katsayısı 

ö Tesis adı emniyet Gözlenen Gözlenen hesaplanan z gerilmesi ortalama minimum 
·;: (Kg/ cm2) r Gauss'a Freenet'ye Gauss'a Frechet'ye 
Cil m 

U) göre göre göre göre 

1 Beauchastei 85.7 322 243 213 160 2.49 1.87 

2 59.4 229 183 136 97 2.29 1.63 
3 85 .7 319 250 214 160 2.50 1.87 
4 Pierre- Benite 85.7 410 341 270 201 3.15 2.35 
s 85.7 416 341 272 202 3.17 2.36 

(Bar) 
6 Bourg -les-

V alence 69.7 266 165 176 132 2.53 1.89 
7 69 .7 270 201 175 131 2.51 1.88 
8 Vallabreques 62.5 309 208 167 117 2.67 1.87 
9 62 .5 317 195 171 120 2.74 1.92 

10 62 .5 268 164 140 97 2.24 1.55 
11 62.5 268 168 154 109 2.46 1.74 

--
(Bar) 

12 Sa int- Vali i er 66 283 143 96 67 1.45 1.02 
13 66 305 192 149 102 2.26 1.55 
14 Avignon 66 272 203 189 145 2.86 2.20 
15 Caderousse 66 262 160 160 116 2.42 1.76 
16 66 251 169 146 104 2.21 1.58 

TABLO: 9 ZAYif OLASILIKTAKi BETONLARlN EMNiYET KATSAYISI 

Betonun 
BASlNÇ MUKAVEMETi 10-5 olasılığa göre 

çekme 
betonun emniyet 

10-5 olasılığa göre katsayısı 
ö Tesis adı emniyet Gözlenen Gözlenen hesaplanan z gerilmesi ortalama minimum 
·;: 

.,-b (kg/ cm2) 
Gauss'a Frechet'ye Gauss'a Frechet'ye 

Cil m r 
U) göre göre göre göre 

12 Sa int- Vali i er 6 27.03 13 10.21 7.02 1.70 1.17 

13 . 6 28.57 15 12.87 8.78 2.15 1.46 

14 Avignon 6 27.97 21.5 18.24 13.52 3.04 2.25 

15 Caderousse 6 25 .42 17.5 14.26 10.05 2.38 1.67 

16 . 6 24.65 19 13.97 2.33 1.64 
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olunan mukavemetlerin ortalaması, r6, 10-6 ol a sı

lıktaki mukavemeti göstermek üzere, aşağıdaki ba
ğıntıların tahkik edilmiş olması gerekmektedir : 

m 

} 
-> 3.33 
u em 

(1) 
r 

_6_ > 1.3 
u em 

Eğer şartnarnede yazılı mukavemet R, 3.33 uem• e 

eşit olarak tarif edilirse bu ifadeler : 

1.3 
r6 ~ -- R= 0.39 R 

3.33 

şeklinde yazılabilir. 

Mukavametin uç değerlerinin Gauss Kanununa 
uygun olarak değiştiğ· i <kabul edilirse, p olasılığına 
tekabül eden mukavemet değeri aşağıda ifadelerle 
belirlidir: 

r=m (1-td) 

t 

1 ~-~ P=--= e 2 dx 
y2'iT 

-CO 

r6 ~0.39 R şartının kullanılması 

m (1-t6d) ;;;, 0.39 R veya 

1 0.39 R 
d < - - - - X - eşitsizfiğini 

t 6 t 6 m 

verir. 1 -P= 1 o-6 olasılığı için standard değ-Işgen 

t = 4.76 olduğundan : 

elde edilir. 

R 
d < 0.21 - 0.082 -

m 

Dikkat edilirse, gözlenen dağılma bölgesinde, 
bu fonksiyon aşağıda denklemi verilen doğrudan 

pek az farklıdır . 

Yukarıda (1) eşitsizlikleri ile belirlenen emni
yet katsayıları gözönüne alınırsa , sonuç olarak 
aşağıdaki eşitsizlikler bulunur : 

m 
-;;;, 1 
R 

m 
d~0.07 + 0.06 

R 
} (2) 
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Şekil S'de, (d, ; ) eksen takımında (2) eşitsiz
likleri ile sınırianan alan gösterilmiştir. 

Daha düşük emniyet ·katsayıları veya uç de
ğerler için 10-4 gibi daha büyük olasılıktaki beton
lar gözönüne alınarak bazı toleranslar kabul edi
lebil-ir; ancak biraz düşük 'kaliteli betonlar red
dedilmeyerek ödemede bir azaltma yapılmak su
retiyle bir ceza uygulanır. 

Şekil 9 da bu tolerans bölgesi ile betonların 

reddedileceği bölge gösterilmiş bulunmaktadır. Be
tonların kabul edilmediği bu ·ikinci bölge, yapımın 
yıktınlması ve müteahhidin yeni bir bedel talep 
etmeksizin aynı yapıyı tekrar Inşa etmesi anla
mını taşır. 

Dağılımın Gauss kanunu yerine Frechet kanu
nuna uyduğu hipotezi kabul edilirse yine yukarda
kine benzer bir muhakeme yürütülebiliı. Bu tak
dirde olasılık değerleri arasında 10 katı kadar 
farkla sonuçların birbirine çok yakın olduğu görü-

lür. Diğer bir deyimle f (d, ; ) = O bağıntıları. 
Gauss kanunu için 10-6 olasılık halinde, Frechet 
kanunu için ise 1 o-s olasılıkta birbirine çok yakın

dır. 

2.2. - Elde Olunan Sonuçlar : 

Verilen bir şantiyede, şartname mukavemeti 
R olan bir beton ·için, inşaat boyunca belirli süre
de 50 defa numune alınarak, numune serileri mey
dana getirilmiştir . Bu kısmi serllerin her biri için 
ortalama, standard sapma ve dağılma değerleri he· 

saplanmış ve böylece bu seriler ( d, ; ) eksen 

takımında bir nokta ile temsil edilmiştir. Böylece 
bu noktanın şartname sınırlarına göre durumu ko
layca izlenebilmekte ve karşiiaşılması muhtemel 
güçlüklere sür'atle çare arancıbilmektedir (SO nu
mune alma sonunda meydana gelen bir seri yak
laşık olarak 10 000 m3 betona tekabül eder; bu 
miktar, bir hidroelektrik santral binası ve Eklüz 
şantiyesinde yaklaşık olarak 1 ayda dökülmekte
dir). 

Şeki l 9 da Caderousse şantiyesinde alınan so· 
nuçlar verilmiştir . Bütün serlle rin iyi sonuç ver
diği, yalnız bir tanesinin limit dağılmaya yakın ol
duğu görülmektedir. 

3.- SONUÇ: 

Ulusal Rhône Şirketi (CNR) tarafından beton
lar üzerinde 15 senedir yapılmakta olan -Istatistik 
analiz - tablolarda adları verilen- 7 hidroelekt-
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Şekil : 8 - Betonların kabul şartları ·S. Vallier, 
Avignon ve Caderousse tesislerindeki betonların 

şartname mukavemeti 

~· o. .005 • . 0.10 0.15 

Şekil : 9 - Caderousse tesisinde betonların 

kabul şardarı -28 günlük basınç mukavemetleri
SO numunelik kısmi seriler-
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m3 yerine dökülmüş toplam beton hacmi söz ko: 
nusudur. 

Istatistik analiz sonuçları, gerek basınç ge
rekse çekme mukavemetleri •için dağılımların dai
ma simetrik olduğunu ve Gauss kanununa uydu
ğunu göstermektedir. Bu dağılımların Gauss .kanu
nu ile temsil edilebileceği histogramların orta böl· 
gelerinde açık olarak görüldüğü gibi, düşük mu
kavemetlere tekabül eden uç değerler ·içinde aynı 

kanun geçerli görünmekted_ir. 

Yapılan çalışma sırasında ayrıca küp ve silin· 
dir mukavemetleri arasında 28 ve 90 günlük bağın· 
tılar ile 28 ve 90 günlük numunelerin dağılmaları 

arasındaki bağıntılar bulunmuştur . 

Di ğer taraftan, çekme mukavemetlerinin, ge· 
nel olarak BA 68 Şartnames·ine göre beklenilen
den daha büyük olduğu görülmüştür. Çekme mu~ 
kavemetleri halinde rastlanılan· dağılma, yalnız ba· 
sınç mukavemetleri ha lindeki dağılmaya bazan eşıt 

bazan % 1 kadar fazla bulunmuştur. 

Bu araştırmaların tümü, söz ıkonusu :betonla· 
rın gerçek davranışını, mümkün olan en iyi şekil
de gözönüne alan mukavele hükümlerinin tesbiti
ne imkan vermiştir. 

Aynı zamanda bütün tesislerde yerine dö-kül
müş betonların kalitesinde bir iyileşme olduğu göz
lenmi ştir; bu iyileşme daha çok betonların imalin
deki homojenlik ve sonuçlardaki dağılmaların kü· 
çük oluşu şeklinde izlenmektedir. · 

Halen, şartlar en elverişli olduğu takdirde ve 
betonun sadece mukavemeti gözönüne alınırsa, be
tonarme betonlarında bile minimum çimento do· 
zajının azaltılması mümkün görünmektedir. 

Böylece gelecekteki ilerleme ve gelişmeler. 
sonuçlardaki dağılmaların azaltılmasından çok aşa· 
ğıdaki iki alana yönelmiş olmalıdır: 

- Demirlerin korozyonu ve yapımfarın eski-
- meye. karşı davranışı bakımından .bir. tehll· 

ke yaratmamak 'şartı ile beton karışımlcırı
nın, çimento dozajı min. olacak şekil.d~ ta· 
yin edilmesi 

- Rötre çatlakları ve çözülmeler gibi numu
nelerin gösteremiyeceği hataların azaltıl" 

ması için beton un yerine konulması, sikış
tırılması ve bakımı (kür) usullerinin ıslahı. 



BRANŞMANLARDA VE DiSTRiBÜTÖRLERDE 
BASlNÇ KAYBI 

GIRIŞ: 

Özellikle günümüzde büyük tesislerde, büyük 
hızlarda, distribütörlerdeki basınç kayıpları artan 
bir önemlilik kazanmıştır. Bu küçük yüklü büyük, 
debili tesislerde de aynı önemlilikte mütalaa edi
lebilir. 

Distribütörle~in optimum projelendirme esas
ları enerji kayıplarının dengelenmasi yanında mal
zeme ve tahrikasyon masraflarının minimum dü
zeyde tutulması şeklinde mütalaa edilmelidir. Prob
lem ele alınırken güç istasyonunun düzenleme ve 
işletme türü de göz önüne alınmalıdır. 

Genel ola~ak projecl, hidro güç tesisinde en 
çok, kullanılacak makine türüne dikkat sarfetme
lidir. Mümkün en büyük etkinliğin elde edilmesi 
makina seçiminde uygun karar vermenin bir fonk
siyonudur. Makina türü ve düzenlemesi üzerine 
verilecek karar güç tesisi projelendirilmeslnde bi
rinci! faktör olup boru hattının önemi ikincildir. 
Bugün için makine seçimi için alternatifler ço
ğalmış olduğundan bo~u hattının boyutlandırılması 

ön plana geçmiştir. Boru hatlarında şüphesiz iste
nen minimum basınç kaybının sağlanmış olması

dır. Bu arada şunu da belirtmekte yarar vardır, 

sürtünmeden ileri gelen kayıplar boru uzunluğu

nun ve iç çapın beşinci kuweti olarak etkilen
mektedir. Bu mülahazalar nedeniyle boru uzunluğu 

ve adedinde azaltmaya ve boru çapında artım, ış

letme ve ekonomik koşullar nedeniyle göz önünde 
tutulmalıdır. 

Distribütör ana boru ile türbin arasında bağ
lantı sağlayan elemandır. Su akımının dağıtımı ma
kina sayısı ile belirlenmiş olup sistemin düzenlen
~esinde önemli rol oynar. Distribütörle ana boru 
arasında geçişi sağlayan geçiş bölgesi kısaca 

branşman formunun, toplam kaybı üzer,inde hatırı 

sayılacak bir etkisi vardır. 

Maalesef tesislerin projelendirilmesinde bu 
·problemler genellikle üstün körü geçlştirillrler. Bu 
(a) ~kayıpların iyi tahmin edilememesl, (b) yük ka
yıplarının tesbitine yarayacak verilerin doğru elde 

ı•ı Sulzer Technlcal Review 4/1971 den çevrilm i ştir. 
('' ) lnş . MOh. 

Yazan : W. Müller H. Stratmann" 
Çeviren: Sezer Türkmen,.. 

edilernemesi şeklinde açı,klanabHir. Şu önemle ıkay
dedilmelidirki, branşman borularındaki kayıp katsa
yıları daha sonrada görüleceği gibi pek çok para
metreye bağlıdır. Bu parametrelerden bazıları: çap 
oranı, branşman açısı, geçiş bölgesinde ·koniklik 
durumu, dirsekierde büküm formu... dır. Değişik 

nlcel durumlarda bunlar farklı kayıplara neden olur
lar. 

Dağıtım sisteminin projelendirilmesinde göz 
önüne alınacak hususlardan biride türbinierin çok 
seyrek olarak maksimum debi kabul edecekleri
dir. Güç istasyonunun Işletme türüne bağlı ola
rak tam yükte pek seyrek çalışırlar. Güç tesisinde 
stabil verim •istenmesi halinde buna tedbir olarak 
sürekli aynı debi değerinde tutulması kayıpların 
dengelenmesi yönünden yararlıdır. Optimum su da
ğıtımı ile irtibattakl zorluk, uygun yönde akımda, 

koliektör gibi çalışan distr.ibütörün pompa • depolu 
güç istasyonlarında kullanılır . 

ANA TEORiK MÜLAHAZALAR : 

Boru branşmanlarındakl toplam kayıp, sürtün
me ve akım yönünün değişmesinden doğan sekon
der kayıplardan ileri gelir. Sürtünme kayıplarına , 

akan sıvının viskozitesi ve boru cidarlarının pü
rüzlülüğü neden olur. Sekonder kayıplar, ana akım 
yönüyle açı meydana getiren branşmanlarda sıvı

nın meydana getirdiği girişimden ötürü çı·kan ki
netik enerji kaybıdır. Bu girişimler eylemsizlik ha
reketinden şekillenir. Sekonder akımın vorteks ha
reketi yeterli uzunlukta ki boruda türbülanslı ka
rışım hareketinden açığa çıkar ve akım enerjisi 
ısıya çevrllir. 

Birbirine zıt e~kilerden ötürü, sürtünme ve se
konder kayıpların nice! ayırımının kesin olarak yap
mak mümkün olmamıştır. Bir yardım olarak dolu 
düz9ün bir boruda sürtünme kayıplarının en alt 
Jimlti : 

L e 
t.PR=:X.-- v2 

D 2 
(1) 

1\ boyutsuz bir katsayı olup, Prandtl kanunuyla hid
rolik olarak düz9ün bir boruda şöyle ifade edile
bilir : 
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1 2.51 
--==- 2log --_ 
v'A R.v'A (2) 

Aynı yüzey ve boyut şartlarında düzgün bir 
boruda sürtünme kayıpları ile toplam kayıp ara
sında ki fark bulunarak sekonder kayıp elde edi· 
lebilir. 

Daha geniş araştırmalar 1930 yılında Münih 
Hidrolik Enstitüsü'nce yapılmış olup Sekonder ka
yıpların, sürtünme kayıplarının tersine R. >105 ol· 
duğunda Reynolds sayısından bağımsız olduğu sap
tanmıştır. Her iki basınçta yük basıncının oranı 

olup : 

e 
q=- ,,2 

2 

e yoğunluk 

v ortalama su hızı 
(3) 

Bundan sekonder kayıplar basit bir bağıntıyla ifa
de edilerek çıkarılabilir. 

(4) 

Genellikle pratikte Reynolds sayısı 106 - 107 

arasında görüldüğünden, R. ni etkisi ihmal edile
bilir. 

Yük basıncı (q) tanımlanmalıdır önce •Münih 
Araştırmaları· Vogel ve Petermann (2). branşma

nın ön kesitinin girişinde bunu belirlemişlerdir. 
Branşman boruları için kayıp •katsayısı ~0 • düzgün 
bir boruda olarak belirlersek : 

(5) 

~Po= ~o · q, Düzgün· baş boru kaybı (6) 

~A ve {0 boyutsuz katsayılar olup, dağıtılan debi
nin miktarına bağlıdır: 

~A=f (QA/ 0) 

Eo=f (00 /0) 

(7) 

(8) 

OA branşman debisi, 0 0 düzgün boruda akan debi
nin değerleridir. 

TEK BRANŞMAN BORUDA iNCELEME : 

Sülzer, 1940 larda ·Münih Araştırmasının• de
vamı olarak farklı projeler üstünde çalışmalar yap
mıştır. Araştırmanın amacı uygun fabri kasyonla ya

·pılmış kaynaklanmış borularda sıvının hidrolik dav
ranışının incelenmesidir: 

Münih araştırmasının sonuçları aşağıda özet
lenmiştir: 

1. Branşman kayıpları, branşman açısının 

azaltılmasıyla azalır . 

2. F giriş enkesit alanı, FA branşmanın kesit 
a lanı <Jimak üzere, ıbranşmandaki yuvarlatmalar, 
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büyük en ·kesit alanlarında F/FA ya bağlı olarak 
branşmandaki yük kaybını azaltır. 

3. Ana boruyla branşman arasında ki konik· 
lik kayıpları azaltır. 

4. Düzgün baş akımındaki ıkayıplar, branşman 

açısı, branşmanın çapı yada kenarlarının yuvarla

tılmasından bağımsızdır. 

Sülzer yukarıda anılan farklı durumları türlü 
kombinasyonlarla ele alarak çalışmalar yapmıştır. 
Branşman açıları 35, 45, 55, 60°, F/FA değerleri 

1, 2, 3, 4, S ve 6 alınmıştır. Şekil 1. a=45 F/FA=4 
parametreleri ile hazırlanan bir modeli göstermek· 
tedir. 

Bu deneyler ·Münih Araştırması• nda elde edi
len sonuçları irdelemek üzere aşağıda anılan fark· 
lılıkları içeren boru modelleri üzerinde yürütül
müştür: 

1. Boru branşmanından ·ayrılmadan önce, son
ra sıvıların hızları eşit olacak şekilde boru çapları 

küçültülmüştür. 

2. Fabrikasyon zorluğundan ötürü konik branş· 
man açıs· ı artırılmıştır. 

3. Branşmandaki yuvarl·aklık 0.1 DA dan büyük 
seçilmiştir. 

ARAŞTIRMA PROSEDÜRÜ : 

Şekil 2. de inceleme yapılan deney kesiti gö
rülmektedir. Çok kademeli eksenel kompresörden 
başlayarak 350 mm. çaplı boru hattıyla irtibatla
nır. Köşede bir sapma levhası, akımı düzelten bir 
düzeltici (rectifier) ve vana bulunmaktadır. Aktüel 
deney kesiti bundan sonra 200 mm. kesitli boruya 
inmektedir. Branşman borusunun çapı 82 mm. se
çilmiştir . Elde edilen sonuçların doğru yorumlan
ması için Reynolds sayısı büyük tutmak amacıyla 

full scale model kullanılmıştır. Bu nedenle akım 

maddesi olarak ta hava •kullanılmıştır. Bir diğer 

istekte Reynolds sayısının sabit tutulmasıdır ki 
bunun için de O< QA ~ 0.6 arasında tutulmuştur. 
Yüksek basınç kayıplar.ndan kaçınmak amacıyla 

OA/0 ve F/FA nın büyük değerleri için sonuçlar 
yukarıdaki deneylerden elde edilen sonuçlardan 
türetilmiştir. 

Eksenel kompresörün emme ve basma hatla
rında toplam debinin nice! dağılımını kontrol et
mek için branşmanların ucunda ve düzgün boru
nun başında ki kelebek vanalardan ayarlanmalıdır. 

Düzenli akım şartlarının sağlanması özel dikkate 
bağlıdır. Giriş debisi alan oranının standart aper
tü rü m=0.184 tür. Bununla birlikte başlangıç ve 
dağıtım uzunlukları standart değildir. Branşmanda
ki debi OA, Venturi nozulu kullanarak m=0.45 de-



~------ - ~-- -----------------

Şekil : 1 - Vuvarlatılmış köşeli konil< Branşman ve 
ana boru modeli 

ğerinde bulunmuştur. Başlangıçtaki debi 0 0 , O ile 
QA nın farkı olarak bulunabilir. 

Ortalama akım yoğunluğunun sabit olmama 
durumundan ötürü sıcaklık ölçümleri yapılmalıdır. 

Bu ölçüm besleme borusuna takılan elvalı termo
metrelerle yapılmıştır. Tüm borularda sıcaklığın ay
nı olduğu ·kabulü yapılmıştır. OA/0 nun 1.0 olduğu 
bölgede % 3 kadar arttığından havanın sıkışabi

lirliğl etkisi çok küçüktür. Lokal yoğunluk, yük ba

sıncının tayininde hesaba alınmıştır. 

Statik basıncın yada basınç farklarının ölçü
mü boru cidarına 4 yerde açılmış · deliklerden ya
pılmıştır. Ölçüm noktaları branşman noktasından 
50,. 19 02, ve 1003 uzaklıklarda yapılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN GELIŞMESI : 

i ve 1. noktaları arasında Bernouilli denklemi 
uygulandığında ölçüm sonuçlarına dayanarak elde 
edilen bağıntı : 

Pı+qı=Pı+qı+ t Rı qı+ ~ R ı q ı+Eı q ı (9) 

D.P q ı qı 
E1=- +1 -- - E R1 . - (10) 

q ı qı q ı 

D-P-p branşman ve 1 noktalarında ölçülen 
basınç kaybı farkı 

q1 -1. enkesiti girişinde basınç yükü 

q1- i enkesiti yada branşmanda basınç 

yükü 

E R1·-1. ölçüm noktası ve branşman nokta· 
sında sürtünme kaybı katsayısı 

~ Rı- 2 yada 3 ölçüm noktaları ile b ranş
man noktası arasında yük kaybı kat
sayısı 
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~: = ( ~: r ( :: r (11) 

Sürtünme kaybı katsayısı ~R aynı yüzey şart

larına sahip düzgün bir tüp üstünde yapılan bir 
seri deneylerden elde edilmiştir. Darcy kanununa 
göre: 

D.PRi L; 
ER;=-q- .- =A;. D. 

ı ı 

;\-sürtünme katsayısı f (R.,kl 

R.- Reynolds katsayısı 

k-Mutlak cidar pürüzlülüğü 

(12) 

Sürtünme kayıplarının borularda ölçümü, hid
rolik yönden düzgün haldeki borularda geçerli olan 
Prandtl tkanunu için : 

1 2.51 -=- =- 2 log --= 
...;;x. R.v;x. 

(2) 

Basınç kayıpları rölatif olarak çok büyük öl
çüm değerleri arasındaki farıklılıktan eld-a edilir, 
öyle ki çok prezisyon basınç farklılıkları ve ısıla

rın tayininde gereklidir. Bunların hesaplamnasında 

IBM 1620 kullanılmıştır. 

DENEVSEL SONUÇLAR : 

incelenen model üzerinde elde edilen sonuç
lar Şekil 3-4-5-6 dan görülebilir. Kayıp katsayısı 
~Anun grafiği (Nicelliğin fonksiyonu olarak) çok 

bilinen parabo~ı:;~edir. Hızlandırılmış branş

man akımı ~lgesinde tüm eğriler farklı minimum 
değerlere sahiptirler. Büyük alan oranlı branşman

larda. branşman boru hattı minimum branşman ka
yıplarının elde edilmesi ·için, F/FA' küçük branş-

manı na daha hızlı bir akım ş·artı sağlanmalıdır. 

(Şek il 7- 8) Burada branşman açısının önemi ikin
cildir. Şekilde 35-65° aralığında minimum kayıp

ların lineer olarak arttığı görülmektedir. (Şekil 9) 
Alan oranı fonksiyonu ol·arak EAminnun gösterilişl, 

özel olarak F / FA= 3 oranıyla tüm boru hattı mo
delleri sükünetin üstündedir. (Şekil 10) Bu muh
temelen akım şartlarıyla akımın oluştuğu şeklin 

geometrisinden ileri gelmektedir. 

Bütün modellerde maksimum branşman kayıp
ları OA/0= 1.0 da meydana gelmektedir. Şekil 11. 
den şu ·açıkça görülmektedir ki branşman açısı 

büyüdükçe kayıpta artma görülmektedir. 

Şekil 12. yüzey oranının düzenli olmayan et
kisini göstermektedir. Branşman enkesitinde kü
çük bir artışta bile maksimum .kayıp süratle art
maktadır. Şu ilgi çekicidir ki QA =0 olduğunda ka-
yıp katsayısı sıfır olmamaktadır. Bu şu gerçeğe 

göre açıklanmıştır: Branşman bölgesinde akımın 
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1. ~PTIRMA LEVI/ASI 

2. iNIJiR.G&1fi RiNui 

3 . C>ÜZELTici 

4 . cM4,LI TERH<rfrri?E 

5. k aEBEk. VANA 

6. VEII{71./f!.i NazıJLU 

(55MH.ç.API..!) 

ÖLÇÜLER HM.l>iR. 

1 

Şekli : 2 - Basınç kaybı ölçümü için deney düzeneği 

s. 
3S r---~-----r----~----r----ı----ı 

1/ / 
1 

1 / 
1 s +---t-----1-----i--f-t+---+.,.-----i 

/ /4 

10 

/ // 
1 1 

Şekil: 3- a=35° de rA Branşman kayıp katsayıları 
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ç.c 
3.S r----ır----.---r--.---.------, 

0.6 0.8 

Şekil : 4 - a=45° Branşman açısında kayıp 
katsayıları 



~ 
35 F(fA.cG 

3.0 
ÔLÇÜLEN 

GVrERfoL EOiL 5 

·1 
1,5 

Şekil_ : 5 - a=55° Branşman açısında yük kaybı 
· katsayıları 

~!Q 
0 .6 

o.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0 . 1 

o. o ., ·2 3 - 4 5 

Şekil: 7 - F/FA alan oranı ve. OA/ 0 oranının 
Fonksiyonu olarak minimum ibranşman kaybı 

katsayısı rA min. 
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5.4 
35 1 

3.0 
&t;.ÜLUI 

ENTER E» iL 

25 

Şekil: 6 - a= 65° Branşman açısında yük kaybı 
katsayıları 

V~v 
:ı. .o 

15 

1 .0 

05 

/ 
/ 

/ 

\ 
~ 

f--

~ 

v·~ , ;~ 

1 

6 

Şekil : 8 - F /FA oranı ve VA/ V hız oranının fonksi
yonu olarak minimum branşman kaybı katsayısı 
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"?Ol 

~Ami~ 
i 

ÖLçü N 
~NTE Po/J: EDiLEN 

Şekil : 9 - Branş.man açısının fonks iyonu olarak 
minimum branşman yük kaybı katsayısı. 

o 
5 6 P/f.ii 1 z 3 

Şekil : 10 - F / FA alan oranının fonksiyonu olaralt 
minimum branşman yük kaybı katsayıları. 

hızl andırılması , statik basınçta azalma meydana 
getirmektedir. Kayıp katsayısının genliği, branş

man açısından daha çok alan oranından etkilen
mektedir. (Şekil 13) 

Branşmanda ki akımdan ötürü oluşan kayıpla 

karşılaştırıldığında, düzgün baş akımındaki kayıp
lar rölatif olarak küçüktür. Şekil 14. ~o kayıp kat-
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J 
1 3 F/fi4 

Şekil: 11 - OA/0A = 1 için maksimum branşman 
yük kaybı katsayıları 

c: -

3.5 F/fA•' -
~ 
~ 

3.0 
,/ 

5 
25 

~ v----2.0 

4 ----~ 1.5 

3 -
1.0 -

2 

os - 1 -
-

o 
55 
. 

Şekil: 12- OA/0=1 için maksimum branşman yük 
kaybı katsayıları 



1n r----.---------r--------~--------~ 

07~---r--------~--------~--------~ 

Şekil: 13- OA=O içip branşman yük kaybı 
katsayıları 

6 ·-· .:.; 

03 M-----~--~----~-----~----~---~~ 

Şekil : 14 - Tüm branşman açıları için ve mansapta 
seri irtibatlı dirsekierin varlığında, düzenli akım için 

· F /FA= 6, 5, 4, 3 ve 2 değerlerinde ~ 0 yük kaybı 
katsayıları 
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sayılarının grafik gösterilişidir. F / FA alan oranının 

etkisi daha belirgin olduğundan branşman açısı

nın etkisi ihmal edilmiştir. 

Daima en iyi nokt-alar akım hızının düştüğü 
bölgelerde (V0/V :> 0.67) meydana gelmektedir. 
~om ın un mutlak değeri F/FA=2.3 yada F/ F0 =1.7'5 
arasında değişir. Düzgün kısmın enkesit alanının 

artmasıyla negatif olur. Bu şöyle açıklanabilir; 
branşman noktasındaki düşük enerjili ak ımın sı

nır tabakaları buradan yok edilir. Hız profilinin 
özgül dinamik enerji muhtevası, ortalama hız kul
lanarak belirlenen yük basıncından daha büyüktür. 

Toplam su miktarının borunun düzgün baş par
çasında sürekli akımı halinde F/FA oranının azal
tılmasıyla kayıplarda görünür bir azalma görülür. 
Branşman açısı bu halde de belirsiz halde küçük

tür. 

Yukarıda tanımlanan bir seri lncemeye devam 
olarak aynı branşmanlı parça mansabına ek dir
sekler konularak suyun davranışı incelenmiştir. 
Burada dirsekler 90° olup, full scale projelendir
meye benzer olarak dirsek L=d veya 3.81d yarı
çapında yay şeklindedir. Sonuçlar şekil 15, 16, 17 
de gösterilmiştir. Değeri branşmanın önündeki gi
riş enkesitindeki yük basıncı q ve dirsekteki ek 
kayıpları göstermekte yardımcı olmaktadır. Eğri
ler hemen hemen kuadratik paraboldürler. Branş
mandan önceki branşmansız kesitte normal boru 
dirseğinde kayıp katsayılarını, deneysel sonuçlarla 
karşılaştırmak üzere aşağıdaki bağıntılar verilebi

lir: 

~AK· Q= ~K ' QA (13) 

~AK= ~K ( ;J2 

( ~ r (14) 

~AK - Bir seri dirsek grubunda kayıp kat

sayısı 

~K - Bir dirseğin kayıp katsayısı 

q- Braşman girişinden önceki basınç yü

kü 

QA- B ranşmandaki basınç yükü 

Bundan ötürü ~K değeri branşman borusunda
ki basınç yükü hakkında fikir verir. Sonuçlar gös
termektedir ki , boru branşmanına bağlantılı dirsek 
borudaki kayıplar tek basit dirsekten belirgin şe
kilde küçüktür. Bu gerçek Münih araştırması so
nuçları He uyumluluk göstermektedir. Şu da göz
den kaçırılmamalıdır ki dirsek kayıpları bir kısım 
branşman kayıplarını da içermektedir. Dirsek ka
yıpları F/FA nın artmasıyla artar. Deneysel sonuç
ların farklılığından ötürü, elimizdeki verilerin ka
rakterini sunmak oldukça güçtür. 

Branşman kayıpları ile karşılaştırıldığında dir-
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2.0 
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1.4 
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0.6 
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1 
a. /'ı = 25" 

a~ b f$e$' 
c 13=45" 
d f!>= 5~,- b ,,]; 'If 

d, 

~ 
!J Yj 

fj 
/; 1 FTF1.-6 

~ 1/j 

~ 'f F/FA • 3 

./ 

V d 
~ 

~ b..--: ~ ~ ct ----::: 

~ ~ ~ ~ 
p 

./ ~ ~ 

03 O 4 0.5 O.Q 0.1 0.8 0.9 0-./q 

Şekil: 15- Farklı açılarında F/ FA = 3 ve 6 
değerleri nde dirsekierde yük kayıpları. 

~ 1 m • 6 

1 
1 

J 

V 
1 

V 
J 

V 
bl r/1";. / / 

/ 
----V V V 

...... ~ 1.--
o 0.1 o.z 0.3 0.4 os Ç);6 QJ a.a Q.$. 44k 

Şekil: 16- F/ FA·= G ve 3 için a= 22, 35, 45 ve 55° 
için ölçülen ortalama dirsek yük kayıp katsayı ları 
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Şekil: 17 - F/ FA farklı alan oranları için a= 45 ° 
için dirsekierde yük kaybı katsayı ları. 

sek kayıpları çok küçüktür. Bu. branşman açısını 

küçük, dirsek eğrilik açısın da rölati f olarak büyük 
tutma açısından avantajdır. Ek araştırmalar gös
termlşttr ıkl, dirsek kesimi branşmandan hemen 
sonra takılmamalıdır. Ancak bir düzgün ara par
çası (L=10DA) eklenmesi yararlı değildir. Yani 
branşmandan hemen sonra konulan düzgün boru. 
boru yükünü etkllemez. 

Branşmanlarda F /FA= 1 .. 0 oranı uygulamasına 

prati~te pek nadiren rastl a nır . Genelli kle bir boru 
sisteminde buna en son dağıtım borusunda rast
lanır. 

F / FA= 1.0 uygulamasına ek olarak, bu tür branş

manlarda kayıplarının yaygın olarak bir Inceleme
sine, saptırıcı bıçaklar kullanarak azaltılması üze
rine yoğunlaştırılmıştı r . Şekil 18 de bu iki değ i ş

ken arasında ki bağıntı sunulmaktadır. 

DiGER BRANŞMANLARDA INCELEMELER : 

Hidrolik kayıplar köşeleri iyi yuvarl atılmış ko
nik bağlantılı branşman parçalarında da Incelen
miştir. Branşmanlarda kullanılan şekil kayıpların 

yanında ağırlığı -az, yeterli mukavemette, ucuz fab
rikasyon şartlarını yerine getirmelidir. Sulzer ken
di adıyla anılan böyle bir model gelişt i rmiştir. Bu 
boru içine yerleştirilmiş , üçgen destekli bir kutu
dur. Bunun sayesinde akım düzgün olarak çevri
lir, gereksiz türbülans yaratılmaz. 

Kayıp <katsayıları 55° lik dirsekte F/FA=6 ve 
4 (Şekil 20) branşmanı için belirlenmiştir. Şekil 
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Şekil : 18 - Saptırma levhalı ve levhasız, F / FA == 1.0 
değerlerinde branşman borularında h yük kaybı 

katsayıları 

1 a. Dirsekli, saptırma levhasız ölçüm 
2 a. Dirseksiz, saptırma levhasız ölçüm 
1 ıb. Dirsekli, saptırma levhalı ölçüm 
2 b. Dirseksiz, saptırma levhalı ölçüm 

Şekil: 19 - Betondan mamUl üçgen kutulu iç 

takviyeli, 55° branşman açılı, F/ FA == 4 alan oranında 

boru modeli 
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Şekil: 20- a== 55° Branşman açılı F/ FA == G.0-4.0 
için yük kaybı katsayıları. iç takviyeli ve takviyesiz 

Branşman borularının karşılaştırılması 

1. de verilen branşman borusu için elde edilen 
değerlerle olan karşılaştırma göstermektedir ki, iç
ten desteklanmiş branşman borularında 0.3 < OA/ 
O< 0.75 için iyi sonuç vermektedir. Büyük hızlarda 
minimum kayıpların daha küçük olduğu müş-ahede 

edilmiştir. OA/0 < 0.3 ve OA/0 > 0.8 değerlerinde 

bu eleman büyük kaybına neden olduğundan bu 
aralıkta kullanılmamalıdır. 

Escher· W ei ss icsel takviye! i türe bir örnek
tir. Burada ay şekilli düz metal levha statik yüke 
destek olan bir eleman olarak görev görür. Bir •ko· 
nik uzantı branşman olarak kullanılmıştır. Bu sa
dece basınç yükünü azaltmakla tkalmayıp, iç tak· 
viye elemanı olarak daha az sakınca yaratır. (Şe

kil 22 ve 26) 

SIMETRIK BORU BRANŞMANLARDA iNCELE· 
MELER: 

Ana borudan ayrılan ve V borusu olarak da 
adlandırılan simetrik branşmanlar, aynı en kesit 
alanıyla aldıkları debiyi iki eşit parçaya bölerler. 

Ş1 
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Şekil: 21 - F/ FA == 4.0 • 6.0 için a== 55° Branşmen 
açısında ortalama yük kaybı katsayıları 

,~-·3 

Şekil : 22 - Escher Wyss branşmanı 

Sülzer tarafından incelenen branşman modeli 
(Şekil 23) üç parçalıdır ve aynı simetrik şartlar

dadır. Bükülü kısımlar boru branşmanının alt kıs
mına tutturulmuş, branşman açısı yumuşatılmıştır 
ve her iki branşman borusunun ekseni ana boruya 
paralel hale getirilmiştir. 

Dağıtılan debi miktarına ilaveten, branşman 

açısı parametre olarak seçilmiştir. Sriınşman açı

sı değerleri 15,22.5,30 ve 40° alınmıştır. Deneysel 
düzenleme branşman boruları için benzerdlr. ~H de· 
ğeri branşman kayıplarını (sürtünme ve dirsek ka-

52 

Şekil : 23 - Mansapta V şeklinde ikiye ayrılan seri 
bağlantılı dirsekli branşmıın modeli 
a/ 2= 30° , Dı/02 ==1.41, F1/F2 == 2.0 

yıplarını içermeksizin) belirtmektedir. Ölçüm so· 
nuçları Şeki l 24 'te görülmektedir. Minimum de
ğer OA/0 == 0.58- 0.60 değerlerinde elde edilmiştir. 

Asimetrik branşmanda olduğu gibi, minimum ka
yıpların akım değerinin arttığında görüldüğü mü
şahede edilm i ştir . Diğer yandan akım yavaştatıl
dığında (OA/0 0.5) · büyük .kayıplar meydana gel
mektedir. Şu da açıkça görülmekt,edir ki OA/0==0.5 

halinde de branşman açısının büyümesi halinde 
branşmandaki kayıpta artma görülmektedir. (Şe
kil 25). 

RÖLATiF ENERJI KAYBI: 

deki toplam kaybı elde etmek 
dir. Toplam kinetik enerji : 

Rölati f enerji kaybı tayini 
Lı== q 1 .01 

açısından önemli-

branşman tübün
( 15) 

Burada q1 basınç yükü ve 0 1 enkesitten bir sani
yede geçen akım miktarıdır. Akımın bölünmesin
den ileri gelen yük kaybı : 

Lv=t.P A. OA +t.P0 • 00 ==~A. q1 • 0 1 +~0 q1 • 0 0 • (16) 
,P= Lv/L1 i rölatif enerji kaybı olarak nitelediğimiz
de, branşman borusundaki herhangi bir şekilde öz
gül yükleri karakterize eden ve boyutsuz modelı 

ifade edebiliriz. 
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Şekil: 24- Varım açısı a= 15, 22, 22, 5, 30, 40° 
için simetrik y branşmanda yiik kayıpları. 
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Şekil: 25, OA/0=0.5 simetrik su dağıtımında a 
bram;ınan açısına bağlı olarak IH branşman yük 

kaybı katsayıları 

(17) 

Şekil 27 45 ° açılı branşman tüplerinden elde edi
len rölatif enerji kayıplarını göstermektedir. Şe
kil 28 de branşman borusuyla ana boru arasında
ki F/FA=6 ıbağıntışı ·Için türlü açılardaki değerleri 
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Şekil: 26- Escbeli Wyss branşmanında F/ FA=3, 
branşman açısı a= 55, dirsek açısı 35° olmak üzere 

toplam 90° lik branşmanda yük kaybı katsayıları 
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Şekil: 27- F/FA=6, 5, 4, 3 ve 2, branşman açısı 
a = 45° için rölatif enerji kaybı .;.· 

göstermektedir. Şekil 29 55° branşman açılı i;ten 
takviyeli ve takviyesiz F/ FA =4 alan oran lı branş
man modellerinde rölatif enerji kaybının ilginç bir 
karşılaştırmasını sunmaktadır. Şu açıkça görülmek
tedirki , üçgen iç takviye ekstrem akım şartlarında 
bu dezavantajlıdır. Bununla birlikte hızlandırılmış 
branşman akımının orta değerinde çok Iyi sonuç-
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Şekil: 28- F/ FA=G.O, bn:mşman açısı a= 35, 45°, 
55° ve 65° için rölatif enerji kaybı ı/1 
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Şekil: 29- F/ FA=4, 55° branşman açılı branş
manda Rölatif enerji kaybı .;.,1 
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lar alınmıştır. F/FA alan oranlarındaki artışla bu 
eğilim daha belirgin olmaktadır. 

işletmede rbu şartlar altında , maksimum müm· 
kün sağlanabilen kinetik enerjinin, rölatif enerji 
yük kaybının esas alınması yararlıdır. Bu amaçla: 

e O 3 
La=qo · Oo= - _ o_ 

2 Fı2 
(18) 

e 02 e 0 2 
Lv= ÇA - _ı_ OA+~o- _ı Oo (19) 

2 Fı 2 2 Fı2 

Kullanarak rölatif enerji kaybı : 

( OA Oo) (Oı) (Oı) 'Po= EA - +to - - 3=Y,1 - 3 

0 1 0 1 . 0 0 0 0 

(20) 

0 1/00 oranı aktüel ve maksimum mümkün debiler 
arasındaki oranı belirlemektedir. 

Şekil 30, F/FA=3 ve a=45° Için branşman bo
rusunda ·ki rölatif enerji kaybını ve y,0 ı göster
mektedir. F/FA =4 ve a=55° için Iç takviye li ve 
takviyesiz modeller için karşılaştırma grafiği Şe
kil 31. de görülmektedir. Takviye!! boru modeli 
0.30::::; 0/00 ::::; 0.60 şartları altında görünür bir üs
tünlüğe sahiptir. 

BAGLANYILI SERiLER : 

Branşman borusundan sonra akımın hız da
ğılımı !kontrol edildiğinde, az" yada çok akım profi
linden sapma görülür. Branşman borusunda tekil 
hız vektöründen doğan akım, boru ortasından dir
seğin dış kenarına doğru zorlanır. Benzer etkiler 
düzgün boruda da görülür. Esas akım branşman 
borusuna bitişik yaniara doğru saptırılır. Daha son
ra normal pozisyonun gerisinde kararsızlık görü
lür (Şekil 32) Türbülans sürtünmesl hareketi be
lirli bir uzunluktan sonra hız profilindeki asimet
rikliği yeniden ayarlar. Bunun için gerekli boru 
uzunluğu yaratılan türbülans derecesine bağlıdır. 
Genellikle bu uzunluk 20-30 D arasındadır. 

Pratikte bu şartlara hemen hemen hiç rast
lanmaz (özellikle büyük çaplı borulardal. Dirsek
Ierde ve branşmanlarda bu gibi distürbans ·halleri 
serideki diğer branşmanları etkilernesi halinde 
birbirine kapalı olarak düzenlenmelidlr. 

Bir ek program da, ikinci branşman borusun· 
da etkileri saptamak için şekil 33'te görülen mo· 
deldeki seri branşman modeli incelenmiştir. Bu bi
reysel durumlarını- saptamak ·için yararlı olmuştur. 

Deney de sadece a=45° branşman açılı model de 
F /FA nın türlü kombinasyonları denenmiştir. F1/F7 

= 6/5, 4/3, 2/1, 2/1 kombinasyonu özel bir hal 
olup, ılkinci branşman borusu 1/1 olduğunda, baş 

borusu ölü nokta gibi hareket etmektedir. 



Şekil: 30- F/FA = 3, a= 45• için rölatif enerji 
kaybı ıf;0 

Şekil: 31 - F/FA=4, a=55° için rölati f enerji 
kaybı ı/;0 
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Şekil : 32 - Flanşlı branşmanda akım şekli 

Deneyler R.=3.2-3.5 10s hava akımında ıcra 
edilmiştir. R.=1.55-6.1 Değerinde deneyierin yü· 
rütülmesi göstermiştir ki, kayıp katsayıları R. ye 
yada mümkün sapmalar en azından ölçümün hassa· 
siyetine bağlıdır. Iki branşman borusu ara uzaklığ ı 
L;ı/D2 ve 0 2/01 akım dağıtım miktarı parametre 
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t V~neJri rırn.u!u I 
2. Ve;ı/;uri no?.ufu II 
3. Kelebek: \/4na 

4 . l>iya(i'am (100 mm) 

sJ 

.. 
~1 

Şekil : 33 - Seri bağlantılı branşmanlarda yük kaybı 
için deney düzeni 

olarak seçilmişlerdir . Bunun için 0 2/ 0 1, F2/ F1, 

~ 0 2/ 0 1 ~ 1.0 aralığında değiştiği görülmüştür. 

Bireysel karakterler verilerinin kullanılablllrllği 
ile ilgili olarak bir seri bağlantılı branşman boru
larındaki kayıpların düzeltilmesi lle ilgili olarak dü· 
zeltme faktörünün tanımlanması gerekir. qı düzalt
me faktörü ıbağlantı serilerindeki ölçülen kayıplar 
ve non- modifiye branşnıan borularının bireysel 
karakterlerinin toplamı arasındaki ilişkiyi belirler : 

~top 0 - 392 -~ Rı q ı 
qı = __ .:::!:.---=-=---·:._--'-="_ 

~o qı+~A qı+E R2 q2+e R3 q3 
,(21) 

~Rq sürtünme kayıpları, tek tek boru parçalarının 
hesaplarını Içerir. 

Şekil 35, F1/ F2= 4/3 ve şekil 34 F1/F2=6/5 
branşman boru kombinasyonlarında 0 2/ 0 1 akım da
ğılımında qı düzeltme faktörü ile bağıntıları gös
termektedir. 

Şu açıktır ki, düzeltme faktörü qı incelenen her 
halde iki branşman borusu arasındaki ayrılma 
uzaklığının azalmasıyla azalır. Mansaptakl seri bAğ
lantılarla ilgilenildiğinde L;ı/ 02 oranının mümkün 
olduğu kadar küçük tutulması avantajlıdır. Bu ak
tüel uygulamanın tersinedir. Sabit hız dağılımında 
(V

1 
= v

2
) düzeltme faktörü 1 değerinden küçüktür. 

Bunun anlamı branşman kombinasyonundaki efek
tif kayıpların . bireysel kayıpların .azaltılmasıyla 
azaltılab il eceği anlamına gelmektedir. 

Efekti~ kayıp l arın azaltılması genliğinin tayini 
genel olarak güçtür. Diyagramda görülen eğrile r 
göstermektedir ki, bireysel kayıpların azaltılması 
dikkate al ınmalıdır. Birinci branşmandan sonra ki 
hız profilindeki asimetriklik buna bağlanabllir. Şe-
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Şekil : 34 - a= 45° de F2 / F1 = 5/ 6 branşman bı:ıru 

kombinasyonu için rp düzeltme faktörü 
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Şekil: 35- a = 45°, F2/F1= 3/ 4 branşman boru 
kombinasyonu için 9 düzeltme faktörü 
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Şekil: 36- F2/f1=1 / 2, L/D = 11.8, a = 45° branş
man boru kombinasyonu Için rp düze1tme faktörü 
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kil 38 ve 39 branşman bağlantısında, dirsek nok
tasının dış kenan aynı yönde ise düzgün hattan 
girişte daha düşük branşman kayıpları görülür. 

Farklı boru branşmanları kombinasyonları kar
şılaştırıldığında, FıfF2 = 3/2 kombinasyonu rölatif 
olarak •iyi bir ·karakter gösterir. (Şekil 37) F1/F2 

= 2/ 1 düzenlemesi yazıda özel bir _hal olarak, 
branşman serisinde mansapta farklı akım şartları 

gösterdiğinden göz önüne alınmıştır. Şekil 37 den 
b ranşmandan sonra kararlı uzunluk büyüktür, FıfF2 
oranını azaltmaktadır. 

AKTÜEL PROJELENDIRME VE MODELLER ARA· 
SI KARŞlLAŞTlRMA 

Biasca ·güç ·istasyonundaki su dağıtım siste
mindeki basınç kaybı ölçümleri ile bunun benzeri 
olarak düzenlenen modelde karşılaştırılmıştır . Bia
ca düzeninin modeli şekil 38 de görülmektedir. 
Statik basınç A ve B noktalarında duyarlı mano
metrelerce ölçülmüştür. Civalı manome-treler A ve 
B noktaları arasında basınç farkı ve türbinierin gi
rişinde sürgülü kapama vanalarının önünde kulla
nılmışlardır. 70.6 atmosferde bile elvalı manomet
relerce hassas ölçüm sağlanmıştır. B noktası kont
rol noktasıdır. Ölçme sırasında basıncın sabit tu
tulamaması halinde birkaç okumanının ortalaması 

alınarak kullanılmıştır. Tüm manometrelerde öl
çümden sonra ve önce kalibrasyon kontrolu yapıl

mıştır. 

Debiler bir yanda elektrik akımı diğer yanda 
ayarlı jet nozulu ile ölçülmüştür. Elektriksel ölç
me •komple bir makina setiyle yapılmıştır. 

ilaveten, sıcaklık ölçümleri ve daha fazla bilgi 
için dinamik basınçlar hesaplanmıştır. 

A ve B noktaları arasında ölçülen toplam ba
sınç ve küresel vanaların bağlantılar, sürtünme ve 
sekonder kayıpları içerir. Hassaslıkta gecikmernek 
ve sekonder kayıpları daha fazla bölmernek ama· 
cıyla yalnız sürtünme değerleri (kayıpları) hesap
lanmıştır . Sekonder kayıplar için bir katsayı ola
rak tıop tanımlanabilir. 

1.0 

'·' 

' 
1/2:~ 4/~\\ 314'\ F.z{r:;= 5/, C= 

~~\. -
=:::=: ~-- - _ :ı_g r-

o 'fo 

Ş8kil: 37- V2 = V,. a=45° branşman açısında 
düzeltme faktörü 
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Şekil : 38 - Biasca'da ki dağıtım sistemi düzeni 

Sürtünme kayıpları (1) formülü ile tahmin edi

lebilir. Ölçümler şekil 38 de gösterilmiştir. 

Teorik eksen kesişme noktalarına kadar uzun· 
luk sürtünme kısımları olarak dikkate alınmıştır . 

Mutlak pürüzlülük k=0.02 mm. olarak bulunmuştur. 
Rölatif pürüzlülük bu değerin iç çapa bölünmesiyle 
bulunur. Reynolds sayısı sıvı sıcaklığında kinetik 
viskoziteden elde edilmiştir. Bu iki değerin ve 
Colebrook formülünün kullanılmasıyla ana dağıtım 
borusunda ll değerleri 0.85-1.0 10·2, türbinleri bes
leme borusunda 1 10·2 bulunmuştur. Sekonder ı:a
yıplar ölçülen toplam kayıpla sürtünme kaybının 
arasındaki fark olarak bulunabilir. Biasca güç is
tasyonuna uygulanan maksimum debi ve boyutlar, 
model testi sonuçlarından çıkan ~ıop kayıp katsa
yıları karşılaştırılmasım belirlemek amacıyla uygu
lanmıştır. Branşman, düz boru ve dirsek kayıpla· 
rına ek olarak branşman borularının serisinde dü
zeltme faktöründen elde edilen eğrilerden yarar
lanılabil·ir. Şekil 39 hesaplanan ve ölçülen değer

rerini göstermektedir. 
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Şekil : 39 - Biasca'daki düzenlernede hesaplanmış 
ve ölçülmüş değerlerin karşılaştırılması. 

SONUÇ: 

Branşman boruları ve distribütörlerde yupılan 

model deneylerinden su akımının bölünmesi halin· 
de branşman borularında kayıpları etkileyen türlü 
faktörler incelenmişti r. Çalışma 1930 larda yapılan 
çalışmaların bir devamı olarak nitelenebilir. ince
lemede özel olarak dış takviyeden daha gayri mü· 
sait olan iç takviye halide incelenmişt i r. Konik 
şekilli ve yuvarlatılmış kenarlı di rsekler kayıpları 
azaltmaktadır . Branşman borularında toplam yük 
kaybı, rölatif enerji kaybından elde edilebilir. 
Bran şnıan kayıpları hakkında bilgiler, hükümlerdeki 
kayıpların, nıansapta ki distürbans etkisi ve branş
nı a n hattındaki seri bağlantıların etkilerinin bilin· 
mesiyle daha da artmıştır. 

Maalesef , ça lı şma çerçevesi ıçıne akım halle
rinin tümü dahil edilememiştir. Geçmişte çok sey
rek karşılaşılırken, bugün ters istikamette dönebi
len pompalarla, büyük pompalama istasyonlarının 
kurulmaları bunların bilinmelerine ihtiyaç göster

miştir. 

Bu şartları içeren Münih araştırmalarının so· 
nuçları , F. Petermann (2) tarafından belirlenmiş· 
tir. ~A ve ~o Değerlerini içeren grafikler şekil 40 
ve 41 de sunulmuştur. Şu açıkça görülmektedirki, 
gerek debi gerekse alan ora nl arının a kımın bö
lünmesinde ~A değeri üzerine büyük etkileri vardır . 
Şekil 4 F/ FA= 3 oranı için bu açıkça görülmekte
dir. Şu da dikkatle göz önünde tutulmalıdır ki de· 
neyler keskin kenarlı birleşimli silindirik borularda 
yürütülmüştür. 

Akımların birleşmelerinde bazen şiddetli giri· 
şimlerden ötürü distürbans hareketleri görülebilir. 
Kayıplar su g i rişinde ve enkesitlerin eşitlenmesin· 
de azalmaktadır. Bu fenomena su g i ri ş inin emme 
etkisiyle ilintilidir. 
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Şekil : 40 - Kesişmede, branşmanda yük kaybı 
katsayısı. Branşman keskin kenarlı ve konik değildir. 

Branşman açısı 45° dir. 

~o Akım kayıpları (debiye oransal olarak fonk
siyonu çıkarılmıştır) geniş bir aralıkta negatif de
ğerler göstermektedir. Emme hareketi ile su jeti 
gibi hareket eder, emme etkisi debi artım ıyl a ar
tar. 

YARARLANILAN 

(1) MÜLLER W., STRATTMANN H. «Friction 
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lfosses in Penstocksu Sulzer Technical Review 
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Şekil: 41 - Düzgün akımda branşmanda kayıp 
katsayıları. Booru keskin kenarlı ve konik parçasız 

olup, açıSl 45° dir. 

Branşman açısının, akımın ayrılmasında ben
zer bir etkisi vardır. ilaveten şu da belirtilmelid ir 
ki, branşman kombinasyonunda akım yönünün ter
sine yerleştirilmeleri de okayıplarda önemli rol oy
nar. 

YAYlNLAR 

(2) VOGEL uVerluste in Rechtwinkligen Rohr-
verzweigungenu Mitterlungen des Hydr. Ins
titute der TH M ünehen (1929) Vol s. 1 -2 
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