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Methode Graphique Pour la Prediction de 
Changement Des Lits de Rivieres en Fonction du 

Changement de Regime de L'ecoulement 

RESUME: 

par 

Ing. ITU. Dr. Fuat ŞENTüRK 
Directeur du Department des recherches de la Direction 

Generale des Travaux hydrauliques de l'Etat 

Dans cette expose le changement de lit d'un cours - d'eau, du au 
changement de regime est specialement etudie. Une des conditions essen
tielles qui gouverne ce changement apparait dans la resistance des fonds; 
il faut en affet que la resistance que presente le fond du nouveau lit soit 
ID.ferieure a. la resistance du fond du lit dans lequell'eau coule. 

L'etude de l'evolution de celle- ci en fonction du changement de 
regime, permet de determiner· a quel moment elle devient inferieure a eel
le du lit ex.istant. Une methode graphique mantre comment les deux re
sistances varient simultanement. On peut 8. chaque instant determiner en 
fonction d'un parametre qui est nomme «parametre de friction f» les ca
racteristiques des li ts en. consideration. 

Synopsıs: 

The prediction of bed change in river channels due to change of the 
regime is specially studied in this paper. An essential condition of this 
change appears in bed resistance. In fact the flow must find a new bed 
with small resiatance to avoid the first one. The evalutian o fbed resis
tance can be computed by means of a graphical method. It is possible 
to follow this evalutian during the changing period of the regime and to 
determine the moment after which the flow drag a new bed which pre
sent less resiatance then the first one. The graphical compulation is con
ducted in function of a new parameter calles «friction parameter f» 
which is defined as a function of the properties of bed material. 
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Introduction : 

Le changement de lit des cours- d'eau en fonction du changement 
de regime est un phenomene naturel tres frequent, surtout dans le cas 
des rivieres coulant dans leurs alluvions. La prediction d'un tel eventua
lite presente des difficultes, emanant de la diversite des facteurs qui in
fluent l'ecoulement. On va taeher d'elucider un côte seulement du 
probleme, a savoir l'evolution de la resistance des fonds en fonction juste
ment de la variation envisagee du regime. Le point de depart sera done 
une confrontation continue des resistances du lit existant et du lit futur. 
Pour simplifier on suppose que la profondeur de l'eau est petite en com
paraisan a la largeur du lit et que au moment d'une augmentation brus
que de la profondeur de l'eau eelle-ci deborde et l'ecoulement prend place 
dans un lit secondaire que pourra par la suite devenir le lit majeur de 
telle façon que le lit existant devient un lit secondaire ou qu'il se desseche 
completement. Pour qu'un tel phenomene puisse se realiser la condition 
majeure est que la resiatance du fond du nouveau lit soit inferieure a 
celle du lit existant. Les phenomenes tels que le charriage, l'effondrement 
des talus ou l'approfondissement des fonds par l'erosion acceleree due au 
changement de regime ou contrairement a cela les depats excessifs ne 
sont pas etudies et constituent des chapitres complementaires au prob
leme. 

La variation de la resistaııce des fonds en fonction du parametre de 
resistaııce «f» : 

n est interessant de pouvoir suivre l'evolution de la resistance des 
fonds d'un cours- d'eau en fonction d'un parametre prealablement etabli. 
Plusieurs chercheurs ont essaye differents parametres. Le parametre «f» 
appele parametre de friction parait donnerde bonnes resultats. 

Soit en effet (•) : 

avec: 

R' 

Dm 

2 
SF, 

f ' = - ---=·-
2 s 

= Rayon hydraulique relatif a la rugosite en sable 
= Diameter moyen, D3~ pour Einstein 

(1) 

(.) Fuat ŞENTüRK : Contributfon a l'~tude de la similitude des modeles a fond 
mo bile. 
These de doctorat 1964- Universlt~ de Toulouse 
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GJ' Poids specifique du materiau mesure sous ııeau 

j = Pente hydraulique 

(§o Tension tangeantielle 

W = Vitesse de chute du materiau de diametre D. 

D. = Diametre de rugosite du materiau de fond; Das pour Einstein 

v Viscosite cinematique du liquide en mouvement. 

Le meme coefficient peut de meme sıecrire pour un rayon hdyrau
lique relatif aux configurations de fondı on aura alors : 

f" = 

2 s . 
F'F 

2 

SRw 

(2) 

Si on porte sur le plan ( ~· • ı f' ) les resul ta ts des experiences de plusi

eurs chercheurs on obtient le resultat de la figure 1. Les points de la fi
gure 2 indiquent a leurs tours la resistance due aux ondulations de fond. 

(plan u~ ı f" ) 

Considerons dıabord la figure 1ı les proprietes de eelle-ci etant dıail
leurs transposables a la figure 2. 

On voit que les points representatifs se grouppent le long des droites 
qui restent paralleles a une direction donnee. n est possible dıecrire re
quation de eelle-ci dans les cas oiı le materiau en mouvement suit la loi 
de stokesı soit : 

( 
-2 

) ( U' r ı u 18 o~ + ı --,- = fı 
G~ 

log --"'- ---u. n W Gı 

- 2 

) + ( u· ) 2 ı u ( ıs o~ ı 

U"• = f 2 G~ 
log --•- ---

n W Gı 

avec: 

U' • = La vitesse de frottement relative a R' 

f1 = Une fonction donnee par la figure (3) 

8 
Dm 

= D. 
GJ' 

A = 
(j) 

(3) 

(4) 
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l:il = Poids specifique du liquide en mouvement 

p = Masse specifique du liquide en mouvement 

G l:il' D!D... . 'dim tol . d't . t ı = Dıametre se en ogıque e ermınan 
P vı 

ı 
La pente de la droite representative --= 

n 
u• • = La vitesse de frottement relative a R" 
f2 = Une fonction donne par la figure 4. 

Les droites representatives sont determinees en fonction des caracteris
tiques suivantes : 

ı - L'ordonnee a l'origine 

Elle est definie par la donnee du parametre 
-ı 
18 8 ~ 
Gı 

j 

dans le cas oiı les grains de materiau tapissant le fond du cours- d'eau 
suivent la loi de stokes et par, 

l:il ' ı 

d ı . ' ' 1 C l:il' D35 ı d' d di te t d ans e cas genera . omme ---D . -~- epen rec men u ma-
l:il os s2 

Rw 

teriau de fond, la droite est completement determinee par la donnee des 
caracteristiques de ce materiau de fond. Or (j) est variable, cela veut dire 
que la droite fait une translation en fonction de j. En effet le fait est 
apparent sur la figure ı; on y voit les points de Faulkner qui se group
pent sur trois droites repondant aux pentes j = O.OOı; j = O.OOı5; 
j = 0,002. 

L'ordonnee a l'origine permet de fixer les caracteristiques suivantes 

- Etant donne le materiau de fond les droites se deplacent en fonc
tion de j; plus j augmente plus la droite fait une translation vers la droite. 

- L'espacement des droites pour deux pentes differentes est fonc-

• l:il ' D as ı 
tion de ---- 2 , parametre sans dimension que nous appelerons 

l:il D as S 
Rw parametre d'ecartement. 

L'influence de la variation de l:il ' est de meme visible sur l'expres
sion de l'ordonnee a l'origine. Plus l:il ' est grand plus la droite representa
tive se delace vers la droite. L'influence de l:il ' est de meme ordre de gran
deur que j. 
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- L'influence de la grosseur des grains est resume par la terme S~ 
w 

Plus les grains sont petits plus la droite se deplace vers la droite; l'influ
ence de la grosseur du grain est superieur a l'influence de j et de cu' . 

2 - Lapente: 

La pente des droites est fix.e c'est a dire les droites se deplacent on 
restant parallHes a elles- meme. D'apres les experiences faites il parait 
que eelle-ci est universelle et reste constante pour tout !es materiaux. 

3 - La ro.gosite relative : 

Le facteur de friction «f» peut s'ecrire de la façon suivante : 

F = (R') ( cu' ~ 52 ) (j) 
m RW 

La pente des droites est fixe c'est a dire les droites se deplacent en 
n'a qu'une seule droite qui represente le mouvement. La variation de f est 
done fonction unique de R' : 

f = f (R') 

Les points representatifs suivent la droite representative suivant les va
leurs que prennet les rayons hydrauliques. 

On sait d'autre part que les droites se deplacent parallelement a elles 
meme en fonction des valeurs prises par la pente hydraulique. Si j varie 
suivant une loi donnee, soit par exemple a intervalle reguliere les droites 
representatives s'ccartent les unes des sutres d'une quantite donnee : 
C'est a dire l'espacement des droites sera regulü~re; le parametre gouver
nant est appele comme on sait parametre d'ecartement. 

On pourrait mettre «f» sous la forme de trois parametres sans di
mension ,soit : 

R' Cil 
f' = Dm cu' s2 j 

Rw 

R" Cil 
f"= Dm cu ' g2 

"w 
j 

R cu 
D est la rugosite relative j la pente hydraulique et Gl ' 52 est un nomb-

Rw 

re compose de trois parametr_es. En effet remplaçons R~w par sa valeur, 

W2DZ 
soit . On sait d'autre par que W a pour valeur. v2 

4 g0 cu ' 
W2= --- ------

3 Co Cil 

or pour un materiau a granulometrie uniforme ce dernier parametre s'ec-
rira: 
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@ 1 ı 3 1 (il 

lil S~w = 4 G m' Co (6) 

Pour une granulometrie etendue le diametre sedimentalogique G sera 
remplace par le diametre sedimentalogique determinant. On voit que l'es-

pacement des droites est fonction du diametre sedimentalogique de 

et du coefficient de trainee. 

Pour une pente et une granulometrie de fond donnees les points rep

resentatifs sont fonction unique de la rugosite relative ~ . lls se depla

cent sur une droite donnee qui representera le mouvement. Ainsi l'influ-

ence de ~ sera explicitee. n faut dans ce cas faire le rapprochment entre 
D 

cette expressian de la resistance des fonds et la formule logarithmique. 

L'etude de la variation de la resistance du fond d'un cours - d'eau en 
fonction du changement de regime. 

Soit un cours- d'eau, de lit tapisse d'un materiau mobile a granulo
metrie etendue. Les caracteristiques de ce materiau peuvent etre deter
minees; soient: lil'' D ... , n., W. D'autre part V est connue. L'ordonnee a 
l'origine de la droite representative est done connue : 

lil' D.. 1 . 
A = --·-- -ı- .J 

lil D. Saw 
la droite peut done etre tracee sur le plan de la figure 1. Puisque le para-

lil D as 1 
metre 7 --o -5ı que nous appelerons cparametre d'ecartemenb est 

as Rw 

constant et connu on pourra determiner un faisscau de droites paralletes 
ente elles et chacune d'elle correspondante a une valeur de la pente hyd
raulique «j». Generalement il est aise de commencer par la valeur minimum 
probable de j et de manter jusqu'i:ı. la valeur maximum probable. L'inter
valle des droites sera choisie telle, qu'il soit possible de former un abaque 
parmettant de suivre le mouvement avec une approximation suffisante. 

Choisissons sur la droite appartenant a j ..... , soit j = 0.001 sur la figure 
5, un point d'absisse donnee. Pour j = Ct. et le perametre d'ecartement 
de meme constant ce point va se deplacer sur la droite representative sui-

vant les valeurs de ~m ou de ~~ si on etudie la resiatance due aux 

configurations de fond. Par contre si on suppose R' constant et le para
metre d'ecartement constant la valeur du paramtre de friction sera fonc
tion unique de «j». Comme differentes valeurs de la pente conduisent a dif
ferentes valeurs de «f» et a differentes droites representatives il devient 
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'bl d d't . 1 . ti d U d l ' R' Cil D,~ ı possı e e e ermıner a vana on e U' ans e cas ou et--, · -D - 2-
• Cil ss Snw 

sont constants. On obtient ainsi sur la figure 5 un faiseau de courbes. 
Ce systeme permet de determ.iner en un moment dor nee la resistance 
que presente le fondau mouvement. En effet supposom .. qu'en <.:~moment 
les caracteristiques du mouvement sont : R'. et j • . Le point a l'arigine 
doit etre : 

R' n Cil ı 
fo = D (iT ' - 2- jo 

ID Snw 

Done le point reprepresentatif dait se trauver d'une part sur la draite ap-

partenant a j. d'autre part sur la courbe ~ • : , S: j 0 • Camme la draii.e 
ID n w 

et la caurbe sant representees d'avance sur la figure 5, l'intersectian re-
u 

pand au prabh~me pase, U' • est de meme d etermin e. On paurrait de la 

meme façon determiner U/ U" • ; ainsi la resistance de fand se trauve 
completement connue. 

On sait que dans le cas d'un regime variable j, U et h varient en res
pectant une loi qu'il est ı.ssez difficile de determiner d'avance. Il n'acqui
erent pas simultanement leurs valurs maximums. La loi de leurs varia
tions devant etre determinee d'avance par la methode experimentale; on 
peut de cette façon connaitre a chaque moment la valeur de R'et de j qui 
permettrant de calculer U. 

Prediction de chaııgement de lit en fonction du regime d'ecoulement : 

Comme ila ete dit precooe ... ument cette prediction ne reposera que sur 
la resistance recipraque des detıx lits envisages. On pourrait determ.iner 
par la rr.~thode que l'on va exposer par la suite les conditions pour les
quelles les deux resistances seront egales .Celles-ci seront naturellement 
les conditions ilmites a partir desquelles la resistance du lit secandaire 
sera inferieure a la resistance de lit ordinaire. Le changement de lit de
vient done possible. 

On a figure sur la diagramme de la figure 5 les draites representant 
les resistances de deux lits. La resistance du lit actuel est reproduite en 
traits pointilles. La figure 6 mantre les deux lits en questian. En regime 
ardinaire la riviere coule dans le lit principal; pendant la crue le lit se
condaire est inande; un ecoulement d'une certaine im partan ce y prend 
place. Le prableme revient a savoir s'il existe des possibilites pour que la 
riviere change de lit et vient cauler dans le lit secandaire. 

Traçons sur une meme figure, soit la figure 5, les droites represen
tant les deux lits camme il a ete explique plus haut. Determinans les fai
seaux de caurbes caracteristiques paur les deux systemes. ll est passilıle 
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de determiner les resistances respectives des deux lits pour une couple 
de conditions donnees. On peut de la sorte suivre la variation des resis
tances. Considerons en effet les caracteristiques du diagramm.e ainsi forme. 

1 - Les courbes de meme parametre de friction initial dans les 
deux faisceaux se coupent suivant une droite parallele aux droites repre
sentatives donnees. 

2 - De deux courbes caracteristiques ayant le meme parametre de 
friction initial celle qui est au dessus de l'autre represente le milieu de 
moindre resistance. 

3 - Les courbes de deux faisceaux differents ne sont concourantes 
que dans le cas oiı les parametres d'ecartement presentent les proprie
tes necessaires pour un tel rencontre. Ceci d'ailleurs est vrai a priori 
puisque ce parametre depend uniquement du materiau tapissant le fond du 
lit. Dans le cas oiı ces parametres sont constants les courbes caracteris
tiques etant paralleies ,elles ne se recoupent jamais. Les points de con
tact peuvent quelques fois etre rejetes a une l'egion que l'ecoulement ne 
pourrait jamais atteindre. Dans ce cas les deux resistances ne seront ja
mais egales. 

4 - L'influence du rayon hyd.raulique est evident du fait du choix 
du parametre de friction initial. On pourrait done introduire par ce fait 
l'influence de R/ D qui est d'ailleurs explicite dans l'expression du para
metre de friction. n faut que ces deux parametres aient la meme valeur 
dans les deux cas. C'est a dire la rugosite relative des deux lits soient 
egales. 

5 - Une propriete interessante est a remarquer sur la figure 5. Pen
dant la phase montant d'une crue l'augmentation de la pente hydrau
liques amene une diminution de resistance. Pendant la phase descendante 
la meme augmentation cause cette fois-ci une augmentation de resistance. 
On observe d'autre part qu'une augmentation du rayon hydraulique ent
raine une, meme diminution de resistance dans la phase montante et des
cendan te de la crue. 

Conclusion : 

Cette methode graphique permet de determiner la resistance du fond 
du lit de cours-d'eau a chaque phase d'un ecoulement a regime varie. 
D'autre part elle permet de reproduire cette variation dans le cas de deux 
lits et les comparer entre elles. On pourrait ainsi determiner le moment 
oiı la resistance des deux lits seraient egales et par suite juger si un chan
gement eventuel du lit est bien possible. Elle n'est cependant pas suffi
sante pour la determination exacte du changement envisage puisqu'elle 
omet Ies phenomenes tels que le charriage, l'affouillement et l'envasement. 
Elle est done necessaire mais pas suffisante. 
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Değişken Rejimii bir Aklmda Yatak Değişimlerinin 
Grafik Yoldan Evvelden Belirlenmesi 

Dr. Y. Müb. 

Fuat ŞENTÜRK 
DS! Arru;brma Dairesi Ba.§kanı 

ÖZET: 

Akarsulann feyezan sonucunda yatak değiştirmeleri konusu bu etü
dün mevzuu olarak ele alınmıştır. Konuya tesir eden faktörlerden en 
önemlisi taban direncidir. Yeni yatağın teşekkülünde başlıca faktör de 
bu yatağa ait taban direncinin eski yatağındakinden küçük olmasıdır. 

Taban dirençlerinin değişken rejimde değişmeleri sonucunda müstak
bel yatağın direnci belirli bir anda mevcut yatağın direncinden küçük 
olabilir. Bu taktirde yatak değişmesi için müsait ortam yaratılmış sayıl
maktadır. Yeniden geliştirilen grafik bir metod sayesinde ·her an taban 
dirençlerini tesbit etmek mümkün olabilmektedir. Dolayısiyle «f:. sür
tünme parametresi yardımiyle yatak değişimine en müsait anı tesbit et
mek imkan dahiline girmektedir. 

Giriş: 

Kendi alüviyonlan içinde akan nehirlerin değişen rejimlerine tabi 
olarak yataklannı değiştirmeleri her zaman tesadüf edilen tabii bir olay
dır. Böyle bir imkanın evvelden tahmininin değişkenierin çokluğu gözönü
ne alınarak fevkalade zor olduğu derhal anlaşılabilir. Bu yazıda rejim 
değişiminin fonksiyonu olarak taban dirençlerinin değişimi konusu göz
den geçirilecek ve genel problem ancak bu yönden aydınlatılmaya çalışı
lacaktır. Hareket noktası gerek eski gerekse yeni nehir yataklannın akı
ma gösterdikleri dirençlerin değişimlerinin sürekli olarak izlenmesinden 
ibarettir. Problemi basitleştirmek için şu kabuller yapılmıştır : 

1 - Su derinliği yatak genişliğine nazaran çok azdır. 

2 - Ani bir seviye yükselmesinde su ana yataktan çıkarak tali ya
takta da akmıya başlar. Bu yeni yatak rejim değişimine bağlı olarak ana 
yatak haline gelebilecektir. 
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3 - Tali yatağın ana yatak haline gelmesi neticesinde eski ana. ya
tak ya tamamen kuruyacak yahut tali yatak bizzat kendisi olacaktır. 

Yukarda söylenilen olayın yer alabilmesi için esas şartın tali yatak
taki direncin ana yataktaki direncin albna düşmesi prensibi kabul edil
miştir. Şev kaymalanndan, yatak derinleşmelerinden, taban hareketinden 
doğan yatak değişmeleri burada gözönüne alınmıyacaktır. Bunlar konu
nun diğer bölümlerini teşkil etmektedir. 

Taban direncinin «f» sürtünme parametresi cinsinden değişimi : 

Bir akarsuyun taban direncinin değişiminin verilen bir parametre 
cinsinden incelenmesi problemleri fevkalade kolaylaştıran bir çözümdür. 
Bir çok araştıncılar değişik parametreler ile çalışmışlardır. «f» sürtün
me parametresi tatmin edici sonuçlar verecek iyi bir boyutsuz sayı kişi
selliğini göstermektedir (• ) : 

Bu parametre şöylece yazılabilir : 
ı 

SF, 
• f '=---

s:ı 
R,. 

(1) 

Burada: 

S2, (5 • - !ilR'j 
F• - !il'D,. - !il'D.., 

R ' 

D. 
!il' 

w 
D, 

V 

= Kum pürüzlülüğülle izafe edilen hidrolik yan çap 

- Ortalama çap, Einstein'a göre Ds~ 

= Hareketli malzemenin su albnda ölçülmüş olan özgül ağır
lığı 

- Hidrolik meyil 

- Sürtünme gerilmesi veya taşuna gücü 
wı D2 

- p 
y 'l. 

= D, çapındaki malzemenin oturma hızı 

= Pürüzlülük çapı, Einstein'a göre Do, 

Harekette olan sıvının kinematik viskozitesini göstermek
tedir. 

( •) Fuat ŞENTÜRK : Constribution A l'etude de la simllitude des modeles A fond 
mo bile. 

These de doctorat 1964 - Universite de Toulouse. 
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Aynı parametre taban şekilleri için yazılacak olursa : 

f" = (2) 

bulunur. Şekil 1 de çeşitli araştırmacılann yaptıklan çalışmalann netice

lerinin ~· • , f ' düzlemindeki durumu görülmektedir. Şekil 2 de de ;J,, • • 
f" düzlemi yani taban şekillerinden doğan direncin değişimi yer almışbr. 

Evvela Şekill'i göz önüne alalım. Bu şekilden elde edilecek sonuçlar Şekil 
2 için de aynen caridir. Buradan temsilci noktalann doğrular boyunca 
toplandıkları görülecektir. Bahis konusu doğrular daima birbirlerine para
lel kalır. Denklemlerini basitçe yazmak mümkündür. Filvaki Stokes ka
nununun cari olması halinde: 

-2 

(~r-ı u ( ı8 ô ~ . ) + l 
U'• = fı G{ J --log 

n W Gı 

u ( 182 
ô ~ . ) + ı (~r~ --,- = f. G{ J - - log u. - n W Gı 

bulunur. İşaretlerin manalan aşağıya çıkartılmıştır : 

U ' • = R' ye bağlı sürtünme hızı 

f 1 = Şekil : 3 aracılığı ile verilmiş bir fonksiyon 

A = 

D .. 
D, 

{;)' 

{;) 

p 

= Harekette olan sıvının özgül ağırlığı 

= Harekette olan sıvının özgül kitlesi 

p v 2 
sedimentalojik çap 

_ı_ = T emsilci doğrunun eğimi 
n 
U" • = R" ye bağlı sürtünme hızı 

f 2 = Şekil 4 aracılığı ile verilmiş bir fonksiyon 

Doğrular aşağıda açıklanan kişisellikleri haizdir : 

1 - Başlangıç ordinatı : 

Bu ordinatı: 
-2 
18 8 A 

G~ 

(3) 

(4) 
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parametresi belirler. Bu taktirde taban malzemesi Stokes kanununu tah
kik eder. Aksi halde : 

cu' 1 
Cil DGs ~ 

Rw 

( 
cu' D~s ı ) parametresini kullanmak lazımdır. -- -- - -2 - Tamamen hare-
cu Das S 

Rw 

ketli malzerneye bağlı olduğundan bu malzemenin bilinmesi doğruyu tarif 
etmeye kafidir. Halbuki (j) değişkendir. Demek ki bu sayının değişimine 
tabi olarak doğrular birbirlerine paralel kalmak şartiyle kayar. Bu hal 
Şekil ı tetkik edildiği taktirde açık olarak görülmektedir. Filvaki Faul
kner'in noktalan j = O,Ooı J = O,OOı5 j = 0,002 kişiselliğini haiz üç ayrı 
doğru üzerinde sıralanmıştır. 

Başlangıç ordinatı incelendiği zaman şu hususlar belirir : 

(j) arttıkça doğrular soldan sağa hareket eder 

İk ~ d ( Gl' Dss - i dogru arasındaki mesafe, açıklık parametresi enilen --;;-
... Das 

:ı ) boyutsuz sayısına bağlıdır. 
Rw 

cu ' arttıkça doğrular soldan sağa hareket eder.Gl' ve j nin etkile
ri aynı yöndedir . 

Dane çapı tesiri S~w ile belirlenmiştir. Dane küçüldükçe doğru 

soldan sağa hareket eder. Bu tesir cu ' ve j nin tesirlerinden daha 
büyüktür. 

2 - Eğimler : 

Doğrulann eğimi sabittir; yani bunlar belirli bir doğrultuya paralel
dir. Eldeki deneyiere göre bu meyilin her türlü malzerneye tatbik edilebi
leceği sonucu çıkmaktadır. 

3 - Rölatif pürüzlülük : 

«f» friksiyon faktörü şöylece yazılabilir : 

F = (R') ( cu'D ~S~ ) (j) 
w 

Bilindiği gibi verilen bir malzeme ve bir eğim için tek bir doğru mevcut
tur. Demek ki f, yalnızca R' ile değişir. 

f = f (R') 

Aynca temsilci doğrulann (j) nin değerine tabi olarak kaydıklanndan 
yukarda bahsedilmişti. Demek ki (j) verilen bir k anuna göre değerler 
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alırsa ve mesela sabit farklar alarak değişirse o taktirde doğrular da 
benzer kanunlar altında yer değiştirecektir ; yani aralıklan muntazam 
olacaktır. Bu olayı belirliyen parametreye yukarda bahsedildiği gibi «açık
lık parametresi» adı verilir. 

«f» parametresini üç boyutsuz parametrenin çarpımı halinde yazmak 
mümkündür: 

Burada: 

~ = Rölatif pürüzlülük 

j = Hidrolik meyil 

f' 

f "= 

ı 

R' 
D .. 

R" 
D .. 

3 
[ii'· s~ - 4 

w 
G = Sedimantalojik çap 

C0 = Kazınma katsayısı 

Gl 

Gl ' S2 j 
n w 

Gl 

Gl ' s~ 
j 

Rw 

ı Gl 

' G ' GT ·Co 

(5) 

(6) 

nı göstermektedir. 6, W2 = : ~~ : ' formülünden kolaylıkla elde edi· 

ı bilir. Fil k' b · · S 2 w2 

D
2 

b ~ tı d w· · d ~ · · e . va ı unun ıçın Rw = v2 agın sm a - yerıne egerını 

koymak yetecektir. Yaygın granülometrili bir taban malzemesinin bulun
ması halinde G sedimantalojik çapı, G1 temsilci sedimantalojik çapı ile 
yer değiştirmelidir. Görülüyor ki doğruların arasındaki mesafe sediman-

Gl 
tolojik çapa, Gl' ve C 0 ye bağlıdır. Verilen bir meyil ve taban malze-

mesi için tek değişken ~ dir. Noktalar tek bir doğru üzerinde hareket 

eder. Böylelikle R/ D nin etkisi belirlenmiş olmaktadır. Bu taktirde yu
karda verilen direnç formülü ile logaritmik formülün karşılaştırılmasın
da büyük fayda vardır. 

Rejim değişimine bağlı olarak bir akarsuyun taban direncinin deği· 
şimi: 

Tabanı yaygın granülometrili bir malzeme ile kaplı olan bir akarsuyu 
gözönüne alalım. Bu malzemenin özellikleri : 

Gl ' , D .. , D., W 

olsun. Suyun harareti ölçülebileceğine göre buradan belirli olur. Demek 
ki temsilci doğrunun başlangıç ordinatı bilinmektedir ve 
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GJ
1 D... 1 

A= -D s~ .j 
Gl • Rw 

ye eşittir. Demek ki, doğru Şekil 1 de tarif edilen düzlem üzerine yerleş
tirilebilir. Açıklık parametresi bilindiğine göre (j) ye bağlı olarak isteni
len doğruyu yerine yerleştirmek mümkündür. Bu iş için (j) nin muhte
mel en küçük değerinden başlıyarak en büyük değerine kadar gitmek ye
terlidir. Doğruların arası öyle seçilmelidir ki değişken rejim elde edile
cek abak üzerinde rahatlıkla takip edilebilsin. 

j ..... = 0,001 doğrusu üzerinde absisi bilinen bir nokta seçelim (Şekil 

5). Açıklık parametresi ve j sabit ise bu nokta verilen doğru üzerinde 
R' 
D 

R" . d ~ . . 4-1\b " 1 k h k t d G k R' k R" veya -0 nın egerıerıne ı.a ı o ara are e e er. ere -
0
- gere se 0-

değerleri için ayrı ayrı abaklar üzerinde çalışmak mecburiyeti vardır. 

Buna mukabil j den gayrı diğer parametreleri sabit tutarak (j) yi 
yalnız başına değiştirmek ve durumu abak üzerinde izlemek de mümkün-

dür. Bu taktirde doğrular değişiktir. Dolayısiyle ı. veya :; • ın de

ğişimi meyle bağlı olarak görülebilir. Bu taktirde Şekil 5 te bir eğriler 
ailesi elde edilir. Bu sistem verilen bir anda taban direncini belirlerneğe 
kafidir. Filvaki bu anda akım karakteristikleri : R'. ve j. olsun. Başlan
gıç noktası : 

R'. m 1 
fo = D 7 ----sı jo 

m Rw 

parametresini haizdir. Demek ki, aranılan nokta bir yandan j. doğrusu 
bir yandan da fo eğrisi üzerinde bulunacaktır. Gerek doğru gerekse eğri
ler daha evvelden Şekil 5 üzerine işlenmiş bulunacağından kesişme no k-

tası hemen bulunabilecektir. Buradan ı. veya ı • belirlenir. Demek 

ki, taban direnci tamamen bilinmektedir. 

Değişken rejimlerde j, U ve h nın evvelden tesbitinde fevkala.de güç
lük bulunan bir kanuna göre değiştikleri malfımdur. Bunlar maksimum 
değerlerini aynı anda almazlar. Direnç hesabı için bu kanunun bir kere
ye mahsus olmak üzere belirlenmesi zorunluğu vardır. 

Akım rejiminin fonksiyonu olarak yatak değiştirme olayının evvel
den tahmini: 

Yukarda da söylendiği gibi bu tahmin ancak yatakların direnç deği
şimine bağlı olarak yapılabilecektir. Aşağıda açıklanacak yol yardımiyle 
bu dirençlerin değişimi takip edilebilir ve hangi şartlarda eşit olacakları 
bulunabilir. Bu bir limit şartıdır. Yatak değişimi asgari bu şartı ister. 
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Müstakbel yatağın direnci eski yatağınkinden aşağı düştüğü taktirde ya
tak değiştirme olayı daha rahatlıkla yer alabilecektir. 

Şekil 5 teki diagramda her iki yatağı ifade eden doğrular gösteril
miştir. İçinde su bulunan yatağın karakteristik doğruları şekilde noktalı 
olarak ifade edilmiştir. Şekil 6 da her iki yatağın plan vaziyeti vardır. 
N ormal şartlar altında n ehir asal yatağında akar fakat feyezan zamanın
da azmak su altında kalacaktır. Mesele azınağın ana yatak haline ikilap 
edip edemiyeceğinin tespitindedir. 

Aynı diyagram üzerine ana yatak ve azınağın karakteristiklerini çi
zelim (Şekil 5). Her iki sistem için de yukarda anlatılmış olduğu şekilde 
aynı diyagram üzerinde karakteristik direnç eğrilerini de gösterelim. Bu 
şartlar altında, verilmiş olan bir şartlar çiftiisi için, herhangi bir andaki 
direnci tespit etmek mümkün olabilir. Demek ki gerek ana yatak gerek

se azınağın direnç değişimleri takip edilebileeektir. Filvaki Şekil 5 teki 

diagramı tetkik edelim : 

1 - Her iki sistemde eş başlangıç parametresini haiz olan eğriler 

karakteristik bir doğru boyunca kesişirler. 

2 - Eş başlangıç parametresini haiz olan karakteristik eğrilerden 

yukarda olanı daha küçük bir direnci ifade eder. 

3 - İki ayrı sistemi ifade eden karakteristik eğrilerin kesişebilmesi 
için açıklık parametrelerinin bazı özellikleri haiz olmaları gereklidir. Açık
lık parametresinin dane karakteristikleri ile alakası düşünülecek olursa 
bu söylenilen derhal anlaşılacaktır. Parametre her iki hal için de eşitse 
eğriler paralel olacaklarından birbirlerini kesmez veya kesişme noktası öy
le bir bölgeye atılmış olur ki, akım buraya hiç bir zaman ulaşamaz. Bu 
hallerde iki me cranın muka vernetleri hiç bir zaman birbirinin eşi ti olamaz. 

4 - Başlangıç parametresinin seçilişi R hidrolik yarı çapının etkisi
ni ortaya koymaktadır. Dolayısiyle sürtünme parametresi bünyesi içinde 
eksplisit hale gelmiş bulunan rölatif piirüzlülüğün oynadığı r ol de bu yön

den belirlenmiş olacaktır. Demek ki dirençlerin eşit olması halinde her iki 

yataktaki rölatif pürüzlülüğünde eşit olduğu ileri sürülebilecektir. 

5 - Şekil 5 ten alaka çekici bir özelliği görmek kabildir. Taşkın'ın 

artması devresinde j meylinin bir artışına direncin bir azalması tekabül 
etmektedir. Taşkının azalması devresinde ise j meylinin bir artışına di

rendn de bir artışı bağlanmaktadır. Buna mukı:ıbil R hidrolik yarıçapı
nın artışma taşkının gerek artma gerekse de azalma devresinde direncin 
bir azalması tekabül eder. 
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Netice: 

Bu grafik metod, değişken rejimin devresinde taban direncini tarife 
yarar. Dolayısiyle verilen iki mecranın taban direncini takip ederek bir
biri ile mukayese etme imkanını da temin etmektedir. Görülüyor ki, bu 

yoldan her iki direncin birbirine eşit olacağı anı belirlemek mümkündür. 
Bu bilgiye dayanarak yatak değişimi olayının mümkün olup olamıyaca
ğı hususunda bir yargıya varılabilir. Demek ki tarif edilen metod yakla
şıktır. Lazımdır fakat kafi değildir. Filvaki oyulma, rüsup taşınması ve 
yığılması olayları gözönüne alınmış değildir. 
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An Analitical Study of the River - Bed 
Degradation Downstreams of Large Dams (*) 

Synopsis: 

By Dr. -Ing. 

Şahap AKSOY 
Directorate general of State Hydraulic Works 

Research Department, Ankara- Turkey 

The object of this paper is an analytical study determining the deg
radation of downstreams of the large dams. After construction of new 
dams the mtisting regime will be disturbed, because all the transported 
solid material will be trapped and clear water released to the down 
stream in a more uniform distribution. Because of these changes of the flow 
conditions and releases sedimentfree water from the reservoir, the river 
bed will be eroded gradually until a new equilibrium stage is reached. The 
degradation problem depends on a number of factors, changing with time 
and distance from the dam. This paper does not attempt to give a comp
lete solution of the problem and furthermore the equation of degradation 
developed in this paper includes a costant and an exponent, which can 
be determined only by the experiments. 

Resuıne: 

La presente communication a pour but de faire une etude analytique 
de l'affouillement qui prend place dans le lit d'une cours- d'eau a l'aval 
d'un barrage. Comme l'ouvrage retient les sediments transportes par le 
courant dont le regime sera altere par la presence du barrage, l'eau se
paree de sa charge aura une tendance a creuser le lit dans lequel elle est 
en mouvement. D'autre part le debit maximum de crue sera reduit a un 
debit de relache uniforme. En fonction des conditions ainsi etablies de 
l'ecoulement et specialement de l'eau depourvue de sediment le lit va se 
creuser graduellement et un nouvel etat dequilibre sera atteind. Le prob
leme de degradation repose sur un certains nombres de facteurs qui va
rient en fonction du temps et de la distance a partir du barrage. La pre
sente note ne pretend pas donner une complete solution du probleme 
mais elle permet d'aboutir a une expressian qui contient une constante 
et un exposant qu'il faut determiner a partir des experiences faites dans 
la nature. 

1. Introduction : 

In natural streams flowing in an alluvial bed composed of unconso
lidated material, there are reaches in which the measurable quantities do 

( * ) Paper 3.15, XI. Meeting of the International Association for Hydraulic Re
search, Leningrad, 1965. 

23 



not differ significiantly over long time intervals. The stream is in equili

brium, i. e. the stream is «in regime». Regime in a river denots an and 

product involving various factors. Change of any these factors results 

in a change of the regime too. 

In alluvial rivers the solid material at the bottom is carried by flow
ing water. The solids load in a certain stream bedisa function of the flow 
conditions and of the character of solid material. A change of the flow 
quantities is followed by a change of the sediment load and of the regime. 
Reservoirs regulate the flow by reducing the peak discharge and by a 
more uniform release for a purpose of power production or irrigation. 
The solid material carried by the stream will be trapped in the reservoir 
of the dam. The water leawing the reservoir is sedimentfree, but it has 
a certain capacity to carry sediment. Therefore, an eresion tendeney is 
existing and the bottom of the stream will lower untill a new equilibrium 
is established. 

The prediction of a possible change of the river bed has a great eco

nomic importance, since the erosion downstream from dams may under

mine costly measures, such as preservation of existing bridge piers, bank

protection works ete. Mareaver the degradation causes a lowering of the 

ground water table which may have a harmful effect on the agricultur. 

2. The degradation process : 

Storing of the sediment in dam reservoirs and releasing of clear wa
ter causes degradation of the river bed. t = O may be time of complation 
of the dam. Than for t > O the sedimentfree water will start to carry 
away bed partides and will become gradually saturated. In that reach 
begins erosion and the flow quantities changes according to the new con
ditions of river bed. For a constant discharge the slope of the battom 
will decrease gradually and the grain size of the bed material will become 
larger because the flow will carry more fine partides than coarse partic· 
les. 1) Thus, the rate of sediment transportation and depended the rate 
of degradation will be reduced gradually. If sediment transportation in 
the first length interval t.s1 becomes smaller, because of the decreasing 
slope and increasing particle size, the erosion in the second length inter
val will begin, while the bottom in the following interval .6.53 still remains 
unchanged. Because of the increasing erosion and the decreasing slope 
in the reach t.s2 the erosion proceeds then to the lenght interval t.sa. Sach
away the erosion process will shift downstream the river channel. 

1) River- bed scour during floods; E. W . Lane, W. B. Borland, Transactions 
A.S.C.E. ol. 119, 1954. 
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3. New equilibrium condition: 

If there is sornewhere a control seetion on the river bed, the bottom 
remains here unaffected. Under the new flow conditions and after pass
ing a long time a new equilibrium stage can be expect ed between dam 
and control section. The bed material offers resistance to the running 
water. When the forces extended by the water are sınaller than or equal 
to the resistance of the bed material, bed material can not move. This 
is the critica! stage and the unit force corresponding to this critica! stagr. 
is called the critica! unite tractive force; T c. 

Many investigators related the critica! unit tractive force of an uni
form flow condition and grain character as follows : 

T c = Y (R.J) c = C ( Y• - Y) • d (1) 

where y and Y• denote the specific weight of the water and solid material, 
R the hydraulic radius, J the slope, d the grain diameter and C is a di
mensionless coefficient. 

According Krey 2) C = 0,076, and Meyer- Peter and Milller 3) give 
for the beginning of the bed load mavement C = 0,047. On the other hand 
Shields 4) showed that C is not constant but a function of the Reynold::ı 

number Re . : 

C = y (R.J) . =ıp (Re. ) = ıp ( Vg (RJ) • . d) (2) 
( Y• - y ) . d V 

in which g the gravitational accelaration and v the kinematic viscosity. 
Shields found this functional relationship by experiments. For higlı va
lues of Re. the function becomes a constant C = 0,06. 

When the sediment transportation decreases, the irregularities of 
the river bed becomes sınaller and will finally desapper. The bottom be
comes fiat and even. The uniform flow equation for the critica! stage and 
for a fiat bed surface can be written 

Q/ A _ ( R) ----=====-- 5,75 . log 12,27. x - d 
V g (RJ) . 

(3) 

where Q is the discharge, A the cross sectional area and x correction fac
tor the transition from smooth to rough surface. x is a function of Re. 

x=ıp (Vg(R;) • . d) (4) 

2) Widerstand von Sandkörnern und Kugeln bei der Bewegung Wasser s, Krey, {see 
A . Schoklitsch, Handbuch des Wasserbaues 2nd. edition, Springer Verlag Wien 
1950) . 

3) Formulas for Bed- Load Transport, Meyer- P et er and Müller , I .A.H.R. s tock 
holm, 194.8. 

4) Anwendung der Aehnllchkeitsmechanik un der Turbulenzforschung · auf die 
Geschiebebewegung . Shilds, Mitteilung Preu,aısche versuchanst alt für W asserbau 
und Schiffba u, Berlin 1936, Heft 26. 
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Equation (3) is given by Keulegan 5) and the correction factor x 
introduced by Einstein 6). 

Using Shields relationship and equation (3), the two unknown quan
tities, the final slope J . and the hydraulic radius R. can be estimated. A 
simHar study was made by Mostafa 7) giving a method for the compu
tation of J . and R •. 

4. Rate of degradations : 

A theoretical study for the rate of degradation, relating it to the new 
flow conditions, will be difficult, because the characteristics of the flow 
and sediment changes with the time and place. The depth Z (L) depends 
generally on the following variables (see Fig. 1.) : 

a - İnitial characteristics of the flow just after complation of the 
dam, 

b Characterstics of the flow during degradation, 

c Characteristics of the fluid (water), 

d Characteristics of the bed material, 

e Distance s (L) from the dam, 

f - Time t (T) 

Initial characteristics of the flow, the characteristics of the fluid and 
of the bed material define the sediment transportation rate q •• at the time 
t = O. The characteristics of the flow during degradation and of the 
bed material are significant also for the sediment transport rate q •• and 
it changes with time. q •• and q .. denote the transport rate measured in 
grain volumen per unit width and time and have dimension (U·Tı). On 
the other hand as shown in Fig. 1. the depth of Z at a distance s (L) de
pends to the rate of erosion V. for the time interval O to t . V. is the total 
grain volumen perunit width and i ts dimensions is (U), V. and q,, in
clude together the time t. Therefore will be the general relationship : 

'f' (Z, s, q •• , q.,, V,) = O (5) 

Choosing s and q •• as repeating variables, the Buchingham -rr- theorem 

yields three " - terms among which the following relationship exists : 

5) Laws of turbullent flow in open channels, G. H. Keulegan, Journal of research 
National Bureau of Standarda, U .S. Dep. Of Commerce, Vol. 21, 1938. 

6) The bed load function for sediment transformatlon in open channel flows, H. A. 
Einstein, Technical Bulletin Nr. 1026, U. S . Dep. of Agriculture. 

7) 7) River bed degradation below large - capacity reservoirs, M. G. Mostafa, Tran
saetiona A.S.C.E., Vol. 122, 1957. 
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( 
Z q.. V. ) O 

ıpı - - ' - - ' - -2 - = s q.. s (6) 

After solving for Z = (z - z.) 

( ) ( 
q.. v. ) 

Z - z. = S. 1P2 -- ' --
2

-q,, s (7) 

where z is the ordinate and z. final ordinate the river bed at the distaı.ı-
ces. Equation (7) represents a general relationship for the ra te of (z-z.). 
(z - z ,) depends on s and on the function ıp2 which includes two dimensi
onless variables. The rate of (z- z.) is invertionally proportional to these 
variables and for simplicity it can be made even invertionally proportio
nal to these variables and for simplicity it can be made even invertio
nally proportional to the product of these variables. Therefore the equa
tion will become : 

( ) ( 
q.. v. ) z-z. = s.ıpa -- · --

2
-

q,, s (8) 

As the erosion volumen V. passes throgh the seetion s, the fallawing 
equation may be written : 

V. = 1: q,. dt (9) 

So equation (8) will become : 

(z- z.) = s.ıp8 (~ • Jtq, . dt ) 
q.. o . 

(10) 

g l 

Unknown remains the function ıp3 • The dimensionless quantity in the pa
ranthesis may varry between zero and infinite. s = O is no phsical sence 
because there is no sediment transportation. At a certain distance s the 
dimensionless quantity increase with increasing time, because q .. decre-

ases and j: q •. dt increases. 

For t = O will be at any distance Sı q., = q •• and (' q,. dt = Othe-
• o 

refore the quantity has a value of zero. If t + oo than q .. + o and 

J: q,. dt+ (a limited value) and therefore the quantity will approach 

infinity. 
It is noted, that the degradation near the dam will be larger at the 

beginning and will become srnallar with time. At a further distance the 
degradation will be at first negligable and later increase gradually, af
beginning and will be at first negligable and later increase gradually, af
ter passing a maximum it becomes sınaller again. This indica_tes, that 
for various distances s1, s2, ... , s. typical curves as given in Fig. 2. must 
exist. The form of the curves fit to the Gaussian law. Therefore fallaw
ing equation can be written: 
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( 
h -h2. x2) 

(z - z. ) = s. V 7r . e (ll) 

where h is a constant and 

!
ı 

q •. dt n 

x =C. (~. o ) 
q., s2 

(12) 

The constant h can be determined from the boundary conditions. For 
any distance s if t = O than : 

therefore 

or 

q. = q •• ' rt q • . dt = O, X = o and z = Zo 
• o 

(zo - z. ) = s . 
h 

V7r 

h = (z. - z.) , 1 
• V 7r s 

The equation (ll) will be than 

(z- z.) = (z0 - z.) . e 
(zo - z. ) 2 

s2 

(13) 

(14) 

(15) 

This is the equation for the river bed degradation. The variable x ine
ludes the unknown constant c. and the exponent n. These can be determi
ned only by experiments. 

It should be noted that the quantity represented by the first therm 
in paranthesis on the right hand side is the fina) depth of scour at the 
distance s. However the varia tion of this quantity for a given J . and J . 
depends only to the distance s. The second quantity on the right hand 
side is a dimensionless factor changing between 1 and zero. This may be 
expressed by a variable factor k. The multiplication of (z. - z. ) with the 
dimensionless factor k gives at any time the degradation at a distance s. 

5. Method for calculation of the degradation : 

After having obtained the values of Co and n from experiments, the 

equation (15) can be used for the calculation of the degradation as fol

lows : 

a - The final slope J . and the hydraulic radius R . can be calculated 

from Shields r elationship and equation (3) under taking of a con

trol seetion at a distance downstream from the dam. Because the 

initial slope J o and the final slope J . are known, z. and z. can be 

computed at an any distance s. 
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b - The total frictional resistance f .... , of the river bed for various flow 
conditions must be known : 

Q/ A 
ygRJ 

= ft otal (16) 

Then, with the slope Jo known, the hydraulic radius R. can be com
puted. 

c - If J. and R. are known the hydraulic radius of the grain resistance 
R' o can be obtained from the semiemprical curves af ter Dolan d and 
Chow 8) . 

d - Using an equation for the rate of sediment transportation, q~o can 
be estimated with help of d, y., R'., and J •. 

e - Taking a time interval !lt= 1 year and assuming that the flow qu
antities R'. and J . in this time interval remain constant, the value 
of x for any distance s can be computed from equation (ı2) and 
therefore the rate of degradation after ı year can be obtained from 
the equation (15). 

Using the length interval for example Lls = ı km., the erosion af
ter ı year at all distances Sı , s2, ... , s. and a new bed profile can 
be estimated. 

f - At the beginning of second time interval !lt= 2 years is a new bed 
profile and for each Lls a new battom slope and therefore a new 
flow condition in each interval. Assuming a paraHel flow in each 
Lls repeating the calculations given as before the scours and the 
new bed profila can be obtained. 

Starting with the last bed profile and flow coİıditions the scours at 
each distance estimated until the fina! battom conditions are reached. 

8) Dlscussion of Rlver channel roughness, by Hans A. Einstein and H . L. Barba
rossa, Transactions A. S. C. E, vol. 117, 1952. 
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Büyük Barajlar.n Mansap Tarafındaki Nehir 

Tabanının Derinleşmesi Olayı Hakkında 

Analitik Bir İnceleme (*) 

öz et: 

Şahap AJ{ROY 
Dr. MUh. 

DS! Araştırma Dalresi 

Bu tebliğin konusu; büyük barajların mansap tarafında, n ehir taba
nında yer alan yatak derinleşmesi olayının analitik olarak incelenmesidir. 
Yeni bir barajın inşaasından sonra mevcut nehir rejiminde bir değişim 
olmaktadır, zira akarsu tarafından taşınan bütün katı maddeler baraj 
rezervuarında tutulmakta ve berrak su nispeten üniform olarak baraj 
mansabına bırakılmaktadır. Akım rejiminde yapılan bu değişim ve ba
raj rezervuarından sürüntü maddesi ihtiva etmeyen suyun bırakılması 
neticesinde nehir tabanı yeni bir denge durumuna erişinceye kadar de
vamlı olarak alçalacaktır. Taban alçalması olayı çok sayıdaki çeşitli fak
törlere tabi olup, baraj eteğine olan mesafenin ve zamanın bir fonksiyo
nu olarak değişmektedir. Bu tebliğ, probleınin nihai çözümünü verme
mekle beraber, geliştirilmiş olan yatak derinleşmesi denklemi bir katsa
yı ile bir exponent'i ihtiva etmektedir ki bunlar ancak deneysel olarak 
tayin edilebilirler. 

1 - Giriş: 

Tabanı koheziyonsuz kum ve çakıldan müteşekkil olan, aluvial bir 
yatak üzerinde akan tabii akarsularda öyle nehir mesafeleri mevcuttur 
ki, bu sahada bazı ölçülebilen büyüklükler uzun zaman arahklan boyun
ca ehemmiyetli değişimler göstermez. Akarsu, denge içindedir veya 
başka bir deyimle akarsu rejim içindedir. Bir akarsuyun rejimi, değişik 
faktörleri kapsayan nihai bir bileşkedir. Bu faktörlerden birinde vaki 
olacak değişim rejiminin değişimine de sebep olacaktır. 

Alluviral nehirlerin tabanındaki katı maddeler de akan su ile birlik
te taşınırlar. Muayyen bir akımın tabanındaki katı madde taşınımı akım 
büyüklüklerinin ve katı maddenin özelliklerinin bir fonksiyonudur. Akım 
büyüklüklerindeki bir değişme katı madde taşınımında ve dolayısiyle re
jimde de bir değişime sebebiyet verecektir. Rezervuarlar, pik debilerini 
azaltmak ve suyu aşağı yukan üniform olarak enerji üretimi veya sula
ma gayesiyle tahliye etmek suretiyle nehir akımlarını düzenlerler. Men
ba tarafta taşınan katı maddeler baraj rezervuan içinde tutulurlar. Re-

• IAHR, Leningrad ll. Kongresinde neşredilmiş 3.15 No. lu tebllg-dir. 
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Mrvuarı terkeden su ise katı maddeden ari olup muayyen bir katı mad
de taşıma gücüne sahiptir. Bunun neticesi olarak bir eroziyon temayülü 
zuhur eder ve akım tabanı yeni bir denge durumu yerieŞineeye kadar al
çalmaya devam eder. 

2 - Taban Derinleşmesi Olayı : 

Sürüntü maddesinin baraj rezervuarında depo edilmesi ve sürünili 
maddesi ihtiva etmeyen suyun mansap tarafa bırakılması nehir tabanı
nın derinleşmesine sebep olmaktadır. Baraj inşaatının ikmalinde zamanı, 
t = O kabul edelim. Bundan sonra t > O için sürüntümaddesi ihtiva etme
yen su tabandaki katı maddeleri taşımaya başlayacak ve tedricen doy
muş hale gelecektir. Bu mesafe boyunca eroziyon hadisesi başlar ve nehir 
tabanının yeni durumuna uygun olarak akım büyüklükleri de değişir. De
binin sabit olması halinde taban meyli gitgide azalır ve tabanın üst ta
bakasındaki danelerin çapı da gittikçe daha irileşir. Zira akım, taban ka
rışımından ince daneleri ayırarak daha çok taşımaktadır. 1) Bunun netice
si olarak sürüntü maddesi taşınımı ve dolayısiyle taban derinleşmesi de 
tedricen azalır. Sürünili maddesi taşınımı, meylin azalması ve tabanın 
üst tabakasındaki danelerin çaplarının irileşmesi dolayısiyle, ilk mesafe 
intervali D.S1 boyunca azalacağından eroziyon olayı ikinci mesafe interve
li D.S2 ye intikal eder ki bu esnada müteakip D.Sa intervali henüz bir değişi
me uğramannş bulunmaktadır. D.S2 bölgesindeki erozyonun artması ve 
meylin azalarak dane çaplarının irileşmesi erozyon olayının D.Sa interva
line intikaline sebep olur. Bu şekilde erozyon hadisesi nehir yatağı bo
yunca mansap istikametinde gelişir gider. 

3 - Yatağın yeni denge durumu : 

Mansap tarafta, nehir yatağında herhangi bir yerde bir kontrol en
kesiti mevcut ise, burada nehir tabanı bir değişime uğramamaktadır. Ba
raj inşasından sonraki yeni akım şartları muvacehesinde ve uzun zaman 
geçişinden sonra baraj ile kontrol kesiti arasında yatağın yeni bir denge 
durumu beklenebilir. 

Yatak üzerindeki katı maddeler akan suya karşı bir direnç etkiler
ler. Eğer su tarafından tatbik edilen kuvvet, danenin yerinde durmasını 
sağlayan direnç kuvvetinden küçük veya buna eşit ise, taban üzerinde
ki dane hareket etmez. Bu kritik durum olup, bu durumda tabanın birim 
alanına isabet eden sürükleme kuvvetine; kritik sürükleme gerilmesi 
denilir ve r . ile ifade edilir. 

Birçok araştırmacılar kritik sürükleme gerilmesini üniform bir akım 
için akım büyüklükleri ve dane karakterine bağlı olarak aşağıdaki denk
lerole ifade etmişlerdir : 

1) River - bed scour during floods ; E. W. Lane, M. W. Borland, Transactlons 
A .S.C.E. Vol. 119, 1954 : 
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're = Y (R.J) e = C ( Y• • Y) • d (1) 

yukarıda y ve y. su ve danelerinin özgül ağırlıklarını, R ;hidrolik yarı ça
pı, J; meyli, d; dane çapını ve C ise boyutsuz katsayıyı üade etmekte
dirler. 

Krey 2) ye göre C= 0,076 ve Meyer- Peter ve Müller 3) ise hareket 
başlangıcı için C = 0,047 olarak vermektedirler. Diğer taraftan Shi
elds 4) göstermiştir ki C sabit bir değere sahip olmayıp Reynolds sayısı 
Re,.. 'ın bir fonksiyonudur; 

C= 
y (R.J) . _ (R ) _ yg (RJ) • . d 
( Y•- y) . d - 'f e. - rp -'-'"'---v--- (2) 

yukarıda ise g; yerçekimi ivmesini ve v suyun kinematik vizkozitesini 
göstermektedirler. Shields yukandaki bağıntlyı deneysel olarak tayin et
miştir. Re • 'ın büyük değerleri için fonksiyon sabit bir gidişe sahip olup 
C = 0,06 olmaktadır. 

Taban üzerindeki sürüntü maddesi taşınımı zamanla azaldıkça, ta
ban üzerindeki formasyonlar da küçülecek ve sonunda kaybolacaklardır. 
Taban yüzeyi düz bir duruma erişecektir. Bu nihai kritik durum için, ya
ni düz bir yatak yüzeyi için aşağıdaki akım denklemi cari olacaktır : 

j ·' Q/ A ( R ) r = 5,75 .log 12,27. x -d-
~ V g (RJ). 

(3) 

Burada Q; debiyi, A; enine kesit alanını ve x ise hidrolik cilalı, geçiş 
ve pürüzlü bölgeler için bir düzeltme faktörünü üade etmektedirler. x dü
zeltme faktörü Re • 'in bir fonksiyonudur; 

_ (Vg (RJ) •. d) 
x-'f 

V 
(4) 

(3) denklemi Keulegan 5) tarafından bulunmuş olup x düzeltme 
faktörü ise bu denkleme Einstein 6) tarafından ithal edilmiştir. 

Shields'in vermiş olduğu (2) No. lu bağıntı ve (3) No. lu denklemin 
kullanılması suretiyle, iki bilinmeyen büyüklük olan nihai meyil j . ile hid
rolik yarıçap R. tayin olunabilir. Böyle bir inceleme Mostafa 7) tarafın
dan yapılmış olup j . ve R .'in hesaplanması için bir metot da verilmiştir. 

2) Widerstand von Sandkörnern und, Kugeln bel der Bewegung des Wassers, Krey, 
.(see A. Schoklitsch, Handbuch des Wasserbaues 2nd. edJt!on, Sprlnger Verlag 
Wien 1950). 

3) Formulas for Bed- Load Transport, Meyer- Peter and Müller, I .A.H.R. stock
holm, 1948. 

4) Anwendung der Aehnllchkeftsmechanlk und der Turbulenztorschung aut die 
Geschlebobewegung. Shllds. Mltteilung Preuplsche Versuchsanstalt für Wasserbau 
und Schlffbau, Berlin 1936, Heft 26. 
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4 - Taban derinleşmesinin değerleri : 

Taban derinleşmelerinin yeni akım şartlan muvacehesinde teorik ola
rak incelenmesi çok zordur, zira akım ve taban malzemesinin karakteris
tikleri zaman ve baraj eteğinden olan mesafenin fonksiyonu olarak de
ğişkendirler. Z (L) derinliği genel olarak aşağıdaki büyüklüklere bağlı 
olarak değişir (Şekil l'e bak.) 

a Barajın ikmalinden hemen sonraki ilkel akım karakteristikleri, 
b - Taban alçalmalan devamınca değişen akım karakteristikleri, 
c Suyun fiziksel özellikleri, 
d - Taban malzemesinin fiziksel özellikleri, 
e - Baraj eteğinden itibaren s [L] mesafesi, 
f - Zamant lT]. 

Akımın ilkel karakteristikleri, suyun fiziki özellikleri ve taban mal
zemesinin fiziksel özellikleri hep birlikte başlangıç anındaki, yani t = O 
için sürüntü maddesi taşınımı q,.'ı tayin ederler. Taban alçalmalannın 

devamınca herhangi bir anda; akım özellikleri ile suyun ve taban mal
zemesinin fiziksel özellikleri o andaki sürüntü maddesi taşınımı q.t'yi 
tayin eder. q,, taşınımı zamanın fonksiyonu olarak değişir. q,. ve q,, ta
şınım değerleri birim yatak genişliği ve birim zaman içinde dane hacmi 
cinsindendirler ve boyutları [V . T"1

] dir. Diğer taraftan, şekil 1 de de 
görüldüğü üzere s [L] mesafesinden Z [L] derinliği bu mesafenin arka
sında kalan ve başlangıçtan t zamanına kadar geçen zaman aralığı için
de taşınan V. erozyon hacmine bağlıdır. V. toplam dane hacmi cinsinden 
olup birim yatak genişliği için düşünülmüştür. ve boyutu [V] dir. V. ve q .. 
birlikte t zamanını ihtiva etmektedirler. Böylece yukarıdaki büyüklükler 
arasındaki genel bağıntı şöylece ifade edilebilir : 

rp (Z, s, q •• , q .. , V .) = O (5) 

s ve q .. büyüklüklerini mükerrer değişkenler seçtiğimiz takdirde, Bu
ckingham'ın -rr teoremi aşağıda belirtilen üç -rr terimi arasındaki bağıntıyı 
verir: 

'(Jı (~ ~.~) =o s q.. sı 

Şekil 1 de işaret edildiği üzere Z = (z - z.) değerine göre 
çözülerek: 

( 
q .. v. ) (z- z.) =s. ıpz -- ' --. -q,, s-

(6) 

'fı fonksiyonu 

(7) 

6) Laws of turbulent flow in open channels, G. H . Keulegan, Journal of research 
National Bureau of Standards, U.S. Dep. Of Commerce, Vol. 21, 1938. 

6) The bed load fl\Dction for sediment transformatian in open channel flows, H. A. 
Einstein, Technical Bulletin Nr. 1026, U. S. Dep. of Agriculture. 

7) River bed degradatıon below large - capaclty reservoirs, M. G. Mostafa, Tran
saetiona A.S.C.E., Vol. 122, 1957. 
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elde edilir ki, burada z ve z. akarsu tabanının s mesafesindeki ordinatı 
ile nihai ordinabnı ifade etmektedirler. (7) No. lu eşitlik (z- z.) değeri 
için genel bir bağıntıyı ifade etmektedirler. (z - z.) değeri s mesafesi ile 
iki boyutsuz parametreyi ihtiva eden ıp2 fonksiyonuna bağlı olarak değiş
mektedir. (z - z.) değeri bu iki parametre ile ayn ayn ters orantılı ola
rak değişmektedir ve problemi basitleştirmek maksadiyle (z - z.) değe

rinin gene her iki parametrenin çarpımlan ile de ters orantılı olarak de
ğiştiğini yazabiliriz. Böylece yukarıdaki eşitlik şu şekli alır. 

( 
q.. v. ) 

· Z - z.. = S.!f3 -- • -
2
-

q., s (8) 

Erozyon hacmi V., s mesafesindeki enine kesitten 
maddesi olduğuna göre aşağıdaki eşitlik yazılabilir : 

geçen sürü.ntü 

v. = f' q • . dt (9) 

yukandaki q. ise; baraj eteğinden herhangi bir s mesafesindeki bir nok
tada, zamanın fonksiyonu olarak değişen ve q •• dan başlayıp t = co için 
q. = O olan sürüntümaddesi taşınımıdır. 

Böylece (8) No. lu eşitlik : 

( ) - ( q.. . f ·q •. dt ) (10) 
Z - z. - S.cp3 - -

2 q.. s 
şeklini alır. Yukarıda cps fonksiyonu billnıniyen bir fonksiyondur. ıpa fonk
siyonunun değişkeni olan parantez içindeki boyutsuz büyüklük sıfır ile 
sonsuz değişkeni olan parantez içindeki boyutsuz büyüklük sıfır ile son
suz arasında değişmektedir. s = O için değişken fiziksel bir manaya sa
hip değildir, zira bu noktada bir taban malzemesi taşınımı bahis konusu 
değildir. Belirli bir s mesafesinde, boyutsuz değişken, zamanın artmasına 

bağlı olarak büyür. Zira q. ı küçülmekte ve }o ı q •. dt ise artmaktadır. 

f t .dt = o 
t = O için, herhangi bir s , mesafesinde, q .. = q •• ve o q. 

değerine sahiptir ve netice olarak karakteristik büyüklüğün değeri sıfır 
olur. 

Gözlem neticeleri göstermektedir ki, başlangıçta baraj eteğine yalan 
olan mesafelerde taban derinleşmeleri çabuk gelişmekte, buna mukabil 
etekten uzakça mesafelerde ise pek küçük olmaktadır. Daha uzak mesa
felerde ise taban derinleşmesi önceleri ihmal edilebilecek mertebede kü
çük olup sonradan artmaya başlamakta ve bir maximum alçalma inten
sitesi kaydedildikten sonra tekrar yavaş yavaş alçalmaya devam etmek
tedir. Bunun neticesinde Şekil 2. de görüldüğü üzere, s,., s2 • • • , s. mesa
felerindeki taban alçalmalar eğrilerinin bulunmalan gerekir. Eğrilerin 
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formlan Gauss kanununa intibak etmektedir. Böylece aşağıdaki denkle
mi yazmak mümkün olur : 

(z- z.) = s. ( :7T . ;hı xı ) 

yukanda h bir sabite olup X değişkeni genel olarak : 

( f. tq •. dt ). 
X - C _q_ •• _ • - 0 

--:---

- o q.. s2 

şeklindedir. 

(ll) 

(12) 

h sabitinin değeri sınır şartlarından tesbit olunabilir. Herhangi bir 
s mesafesinde t = O iken : 

q., = q ... , }ot q •. dt = 0, X = 0 and Z = Zo 

değerlerine sahiptirler. Bu değerlerle (ll) denkleminden 

(Zo - z.) = s. 

veya h'nın değeri olarak 

h = 
(z. - z. ) 

s 
elde olunur. 

(z - z.) = (Zo - z.) • e 

h 

. v7T 

. 7T. xı 

Böylece (ll) denklemi aşağıdaki şekle girer : 

(13) 

(14) 

(15) 

Bu sonuncu bağıntı, nehir tabanlannın alçalmalarını ifade eden ni
hai denklemdir. X değişkeni bilinmeyen C. sabitesi ile n exponen'tini ih
tiva etmektedir. Bu sonuncu iki büyüklük yalnız deneysel olarak tesbit 
olunabilir. 

Sonuncu denklemin sağ tarafındaki ve parantez içindeki terim, S 
mesafesindeki nihai taban alçalmasını ifade etmektedir. Nihai alçalmanın 
büyüklüğü, j. ve j . meyilleri belli olduğuna göre, yalnız S mesafesine bağ
lı olarak değişir. Sağ taraftaki ikinci terim ise boyutsuz bir büyüklük 
olup değeri O ile 1 arasında değişmektedir. Bu iki k katsayısı olarak ifa
de edilebilir. (z.- z.) nihai alçalması k faktörü ile çarpılırsa s mesafesin
deki vet zamanındaki alçalmanın değerini verir. 

5 - Taban derinleşmesinin hesaplanmasına dair metod : 

C. ve n değerlerinin tecrübe neticelerine göre tayin edilmesinden son
ra, (15) denklemi taban derinleşmelerinin hesaplanabilmesi için aşağıda 
verileceği üzere kullanılabilir : 

37 



a - Barajın mansap tarafında bir kontrol kesiti mevcut olduğuna göre, 
Schields'in deneysel bağınbsından ve (3) No. lu denklemden nihai 
meyil j . ve nihai hidrolik yançap R. hesaplanır. 

b - Nehir yatağının toplam yatak direnci f ••• .ı bilindiğine göre ve j. 
meyli de belli olduğuna göre, Ro hidrolik yançapı hesaplanır. 

Q/A 
y'gRJ = ftotal 

c - j. meyli ve Ro hidrolik yançapı bilindiğine göre, dane direnci ile il
gili olan R'. hidrolik yançapı Doland ve Chow 8) 'ın verdikleri de
neysel eğri ile tayin olunur. 

d - Sürüntü maddesi taşınımı formüllerinden birisini kullanmak sure
tiyle q •• değeri d, y., R' o ve j. yardımı ile hesaplanır. 

e - t.t = 1 senelik zaman in tervali alınarak ve R' o ve jo değerlerinin bu 
zaman aralığında değişmeden kaldığını kabul ederek, (12) eşitliğin
den s mesafeleri için x büyüklüğü hesaplanır ve bununla (15) eşit

liğinden bir yıl sonundaki taban derinleşmeleri hesaplanır. Mesela; 
mesafe intervali t. s = 1 km. alınarak, bir yıl sonunda ve sı , s2, 

•• • •.• , Sn mesafelerindeki yeni yatak profili tayin olunur. 

f - İkinci zaman intervali t. t = 2, sene sonunda her mesafe intervali 
t.s aralığı için birinci yıl sonundaki hidrolik büyüklükler kullanıla

rak yeni bir yatak profili daha bulunur. 

Son yatak profilinden ve akım büyüklüklerinden hareket etmek su
-etiyle her s mesafesindeki taban derinleşmeleri nihai taban duru
muna erişliineeye kadar devam edilir. 

8) Dlscu~:sion on Ri ver Channel Roughness, 
Doland and Chow, Transaction A .S.C.E. Vol. 117, 1932 
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Sur La Limite D'application De La Methode Des 

Caracteristuques Aux Canaux Courbes 

Resume : 

Par 

Dr. Turhan ACATAY 
Directeur Adjolnt du Departement des Recherches 

de Tra.vaux Hydraullques de l'Etat 
Ankara Turqule 

Dans cette article, apres avoir fait un bref aperçu theorique, l'auteur 
fait une discussion detaille des hypotheses de la methode des caracteris
tiques. D'apres ces discussions il resulte que l'hypothese de Von Karman 
(H = Constante) est la seule condition qui limite le champs d'application 
de la methode. Les resultats de plusieurs applications de la methode sur 
differentes courbes montrent que si on se permet une erreur de+ 10% 
entre les resultats theoriques et pratiques il faut et il suffit que le nombre 
de Froude a l'entree du coude soit inferieur a 5,5 et la difference des 
pentes de la ligne d'energie dans la courbe et celle du fond du canal soit 
inferieur a -ı- 0,01. Enfin l'auteur discute ces resultats et montre que le 
champs d'application de la methode des caracteristiques est tres limites 
pour les besoins pratiques. 

Synopsis: 

In this paper, after a short theoretical introduction, the author dis
cussed in detail the method of characteristics. It seems, the Von Kar
man's hypothesis (H = Constant) is the unique condition limiting the 
range of application. 

If a deviation between theoretical and practical results of -ı- 10 % 
is permitted, it is necessary and sufficient that Froude's number at the 
entrance seetion to the bend is less than 5,5 and that the difference of 
the slopes of energy grade line throughout the bend and the canal bot
tom is less than -ı- 0,01. 

Discussing these results, the author concluded, that for practical 
purposes, the application range of the method of characteristics is very 
limited. 
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ı. - GeneraJit.es, 

1.1. - Introduction, 

Le probli~me des ecoulements supercritiques dans des coudes n'etant 
pas etudie systemetiquement, les ingenieurs evitent souvent l'emploi des 
tels ouvrages. Mais de temps eJ?. temps la topographie des lieux ou l'eco
noınie du projet les oblige a etudier des canaux courbes. 

Les theories proposees sur ce sujet sont nombreuses mais elles ne 
sont controlees que partiellement, et les resultats ne peuvent etre extra
poles qu'avec precaution. 

Parıni les theories proposees jusqu'a ce jour, la methode des carac
teristiques se mantre comme la plus interessante puisqu'elle entre, au 
moins, dans les details de la mecanique de l'ecoulement de cet espece. 

1.2. - Methode des ca.raeteristiques et son applica1ion aux caııaux 
co ur bes. 

L'application de la methode des caracteristiques consiste a l'assiıni
lation de l'ecoulement naturel a un ecoulement supercritique, uniforme et 
permanent d'un fluide parfait sur un fond horizontal dans un canal in
finiment large a filets fluide paralleles, et on suppose que cet ecoulement 
rencantre une berge faisant un angle O avec la directian de l'ecoulement. 
Une petite surelevation provoquee par l'ecoulement ainsi defini prend lieu 
sur la surface liquide et le mouvement se poursuit parallement a la deux
ieme berge. Celle-ci qui s'appelle «front d'onde», est supposee brusque, 
elle caracterise la variation de directian de l'ecoulement et fait un certain 
a.ngle {3 avec la directian initiale. 

Cet angle {3 peut etre defini en ecrivant l'equation de continuite et 
l'equation d'Euler. Apres quelques simplification il s'exprime sous la forme 

Sin f3 = -
1
-

F 
oiı F est le nambre de Froude ala seetion d'entree. 

En partant toujours des equations de base et considerant le triangle 
des vitesses avec l'hypothese de Von Karman. 

V2 
H = h+ ""2g = Const. (1) 

pour le passage du fronde d'onde, on aboutit aux relations suivantes : 

ı d V V 1- V2 

- - (2) V dO V 3V2 -1 
h 

= 1- V2 (3) 
H 
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(V.)' 
ı;3 + (V,)z 

ı 
=ı (4) 

oiı V= 
V 

y2gH 
est une definition qui caracterise la vitesse. Les vitesses 

tangentielles et normales V, et V. sont detinies de la meme façon. 

Ces trois dernieres relations sont a la base de la methode graphique. 
La relation (3) est deduite de l'hypothese (1). La relation (2) est l'equ
ation d'une famille d'epicycloide tracee entre les cercles ayant pour ra-

- -
yon ı et ı;y3 et donne la variation de V en fonction de() done elle rep-
sente le mouvement sur le plan des hodographes. Puisque H est une cons
tante, la relation (3) montre une parabole et donne la variation de h en 

fonction de V. La relation (4) est l'equation d'une ellipse ayant pour axes 

ı et 1/y3, et donne l'angle {3 du front d'onde qui est l'angle entre le ra

yon V et le grand axe de l'ellipse (axe V,) . 

Pour appliquer la methode on suit d'abord le mouvement sur le plan 
des hodographes; en suite on passe sur le plan de l'ecoulement. Apres 
avoir resolu le probleme sur le plan de l'ecoulement on peut facilement 
passer aux coupes longitudinales ou transversales. 

L'application de la methode aux canaux courbes necessite bien en
tendu une application systematique des procedes cites plus haut. La cour
be doit etre assimilee a une polygone dont chaque cote correspond a un 
angle au centre defini. Du point de vue de l'application de la methode, le 
coude peut etre suppose placee au commencement, au millieu, ou a la fin du 
tronçon, qui est generalement pris egale a une longueur correspondanta 
une deviation de 4°. Le meilleur choix en tre ces trois hypotheses est de 
considerer le coude au milieu. 

On obtient ainsi comme coupe longitudinale, une courbe en forme 
d'escalier donnant les tirants d'eau en fonction de la longueur sur la 
berge. 

2. - Discussion des hypotheses : 

Les hypotheses qui sont a la base de la methode doivent etre discu
tees minutieusement. 

La consideration d'un ecoulement supercritique est alors inevitable, 
sinon les fronts d'onde ne peuvent pas exister. 

L'hypothese du fond horizontal et du fluide parfait entraine naturel
lement un ecoulement sans perte de charge. Si sur ces hypotheses on 
ajoute de plus l'hypothese d'un ecoulement uniforme et permanent nous 
arrivons a un ecoulement qui ne peut pas exister dans la nature. Mais on 
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peut dire que le fond peut etre ineline de telle façon que cette pente soit 
balancee par des pertes et l'ecoulement devienne uniforme. Done il furiste 
une possibilite d'application de la methode a condition que les pertes par 
frottements soient balancees par la pente du fond. 

L'hypothese de Von Karman (H= Const.) est inclue dans l'hypo
these de l'ecoulement uniforme. 

L'assimilation de la courbe a un polygone est une conception gene
rale mais la consideration du premier coude au commencement, a la fin 
ou au milieu du tronçon veut dire que le polygone est trace a l'interieur, a 
l'exterieur ou sur la courbe. Cette consideration est importante quand 
on est a la recherche de l'emplacement des surelevations maximales. Si 
on choisie des tronçons correspondants a un angle au centre de 4° on peut 
facilement faire une erreur de 2° sur l'emplacement des surelevations 
maximales par exemple. 

Enfin, il faut remarquer que dans les hypotheses on ne parle jamais 
du rayon de courbure. On a seulement insiste sur les tronçons correspon
dants aux angles au centre definis. Done la methode est parfaitement 
applicable aux canaux a rayon de courbure variables. Mais puisque dans 
la pratique on emploi tres souvent des courbes circulaires, dans ce qui 
suit on ne considerera que des telles courbes. 

3. - Ligne d'energie dans les coudes: 

La ligne d'energie calculee a partir des vitesses moyennes montre 
une allure continue si l'ecoulement est rectiligne et sans perte de charge 
singuliere. Tandis que dans un coude, surtout pour un ecoulement super
critique, cette ligtıe d'energie est incalculable. 

Or, d'apres ce que nous avons mis en evidence pendant la discus
sion des hypotheses, pourque la methode soit applicable la connaissance 
de cette ligne est inevitable. L'extension de la methode des caracteris
tiques s'est basee sur l'egalite de pente du fond a celle de la ligne d'ener
gie dans le coude. La figure 1 est le resultat de plusieurs essais faites sur 
differentes courbes et donn·e les variations de la pente de la ligne d'ener
gie dans le coude (J.) en fonction du nombre de Froude (F) a l'entree. 

Le pente de la ligne d'energie dans le coude est definie en determi
nant la variation longitudinale de cette ligne. Celle-ci est determ.inee en 
employant les valeurs calculee de la hauteur de charge appartenant aux 
differentes sections de la courbe a partir du debits et des tirants d'eau 
mesures. 

La figure 1 indique que la valeur da la pente j. est fonction du carac
tere du materiau du can al, de la pente du fond (I), et de la valeur de R/ b 
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(Ra yon du coude : R, largeur de la seetion : b). Parmi ces elemen ts, le 
plus important est la pente du fond. D'autre part il faut remarquer que 
si la valeur de h./H. (h. : tirant d'eau a l'entree, H. : la hauteur d'energie 
a la meme section) diminue J . augmente continuellement. Cette augmen
tation est d'autant plus rapide que h./H . est plus petite, c'est a -Jire, le 
nombre de Froude a l'entree plus grand. Car si h./H. diminue F aug
mente. 

Des qu'on obtient les elell).ents de la figure 1, la pente de la ligne 
d'energie dans les courbes peut etre detinie en partant de la valeur de 
h./H. a I'entree. Ceci tient a ce que la nature du materiau consititutif de 
la conduite soit cmınue et que l'on puisse choisir un materiau similaire 
a celui qui a servi pour tracer ce diagramme de la figure ı. La similitude 
devient parfaite dans le cas oiı !es conditions suivantes sont remplies : 

Les caracteristiques geometriques des courbes sont dans un rap
port de similitude donne c'est a dire les rapports R/ b sont egaux 

Les pentes du fond des canaux sont egales. 

4. - EJargissement des limites d'application de la methode des ca
racteristiques : 

A condition que l'ecoulement soit uniforme on peut remarquer sur 
la figure ı, que la methode des caracteristiques est applicable a un ca
nal ayant une pente detinie, meme avec l'extension de l'hypothese de 
Von Karman. Mais comme on le sait, ces conditions detinissent un seul 
ecoulement or la pratique veut que l'eculement varie dans le temps comme 
par exemple le debit variable d'un deversoir. C'est la raison pour la
quelle il faut conclure a une deuxieme extension de la methode en se per
mettant sans doute une erreur sur les resultats fournis. 

La figure 2 est tracee d'apres plusieurs applications de la methode 
des caracteristiques sur differentes coudes et donne la comparaisan entre 
les resultats theoriques et pratiques. Pour cette comparaisan on a envi
sage de caracteriser les surelevations maximales, car ce sont les resul
tats les plus interessants pour l'application pratique. 

On peut remarquer sur la figure que, la pente I du fond du canal, le 
eritere R/b et le caractere du materiau du canal ont des influences a leurs 
tours. D'autre part il est tres interessant de remarquer que les courbes 
tracees pour les canaux lisses montent tres rapidement tandis que les 
courbes pour les canaux ont une allure plus douce. 

Sur la figure, la medianne caracterise les resultats parfaits. Si on 
accepte une difference de -+- ıo % entre les resultats theoriques et pra-
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tiques, il suffit que les points representatifs sur la figure 2 se trouvent 
entre les deux lignes tracees en tirait discontinue. 

Pour rnieux juger tous les points representatifs sont cotes du «nam
bre de Froude a l'entree» correspondant et la pente de la ligne d'energie 
au passage du coude. Apres un examen de ces points on peut conclure 
que pourque les resultats pratiques et fournis par la methode des carac
teristiques soient egaux, + 10 % pres, il faut et ile suffit que : 

Le nambre de Froude a l'entree soit plus petit que 5,5 et 

La difference I - j. ou j . -I soit plus petit que 0,01 

Remarque : Si on examine la figure ı et 2 simultanement on peut 
conclure que ces deux limites coincident, puisque h./H. et le nambre de 
Froude a l'entree sont lies entre elles par la relation 

h . 2 -- -
H . F 2

• + 2 

Mais il ne faut pas oublier que la pente j. n'est pas une vraie pente, 
elle est plutôt une d etinition; parce qu'elle est calculee a partir des tirants 
d'eau dans differentes sections sans compter les directions des vitesses. 

n est necessaire de se donner une limite pour le nambre de Froude. 
Or suivant certaines valeurs de ce dernier deux facteurs qui n'avaient 
pas ete pris en compte dans cette etude, entrent en jeu. L'un est l'entrai
nement d'air par le courant rapide. L'etude de ce facteur se trouve en de
hors du cadre de ce travail. D'ailleurs c'est presque le seul facteur qui 
joue un role tres important dans l'applications aux problemes pratiques, 
des resultats observes sur le modele. 

L'autre facteur ,le deferlement de la lame pendant le passage de la 
courbe a une influence dans le sens de securite. 

Surtout dans le cas des canaux lisses, fortement inclines et aux fortes 
valeurs du nambre de Froude la lame d'eau qui monte tres rapidement 
sur les berges exterieurs se plie vers l'interieur du canal; done la montee 
maximale sur la berge exterieur dirninue. En effet ce phenomene est vi
sible sur la figure 2; les courbes pour le canal en acier a pente de 0,10 et 
pour le canal en beton !isse montent tres rapidement. Ceci veut dire que 
les resultats theoriques sont nettement plus grands que des valeurs 
pratiques done on est dans le sens de securite. 

Pour terminer on peut dire que meme avec efforts et une certaine 
marge d'erreur, les limites d'applications de la methode des caracteris
tiques aux ecoulements supercritiques dans le canaux courbes restent li
mites. L'omission de plusieurs facteurs qui influent l'ecoulement et les 
lirnites qu'on se donne en acceptant l'hypothese d'un ecoulement uniforme 
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conduisent aux resultats que nous venons de voir. Done l'ingenieur qui 
travaille dans la pratique a bien raison, au moins pour aujourd'hui, d'app
liquer des autres formules plus faeiles telles que la formule des fluides 
tournants ou l'assimilation a une oseillation sinusoidale au lieu de la me
thode des earaeteristiques dont applieation demande beaueoup de temps 
malgre des simplifieations importees et de se retraneber derriere une 
grande marge de seeurite . 
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KARAKTERiSTiKLER METODUNUN KURBLU 
KANALLARA TATBiK SINIRI HAKKINDA 

Dr. Turhan ACATAY 
DSİ Araştırma Dairesi Başkan Muavini 

Hülasa: 

Yazar bu makalede kısa bir teorik girişten sonra karakteristikler 
metodunun hipotezlerini geniş bir şekilde tartışmaktadır. Bu tartışma
ların neticesine göre metodun tatbik sahasını sınırlayan yegane şart Von 
Karman'ın H = Sabit hipotezidir. Muhtelif kurblu kanallar üzerinde ya
pılan çok sayıda tatbikatın neticeleri göstermiştir ki, teorik neticelerle 
pratik neticeler arasında -+- % 10 bir hataya müsaade olunursa kurb gi
rişindeki Froude katsayısının 5,5 tan küçük olması ve kurbdaki enerji 
hattı meyli ile kanal taban meyli arasındaki farkın -+- 0,01 den küçük ol
ması lazım ve kafidir. Nihayet yazar bu neticeleri tartışmakta ve karak
teristikler metodunun tatbik sahasının pratik ihtiyaçlar için çok sınırlı 

olduğunu göstermektedir. 

1.- Genel: 

1.1. - Giriş : 

Kurblardaki süperkritik akımlar problemi sistematik olarak etüd 
edilmemiş olduğundan mühendisler genellikle bu şekildeki yapımıarı kul
lanmaktan kaçınırlar. Fakat sahanın topoğrafyası yahutta projenin eko
nomisi mühendisleri bazan kurblu kanallar kullanmaya sevkeder. 

Bu mevzuda teklif edilen teoriler çoktur fakat bunlar ancak kısmen 
kontrol edilıniş olup neticeler dikkatle ekstrapole edilmelidir. 

Bu güne kadar teklif edilen teoriler içinde karakteristikler metodu, 
hiç olmazsa bu şekildeki akımın mekaniğille girdiğinden dolayı en ilginç 
olarak görünmektedir. 

1.2. - Karakteristikler metodu ve kurblo kanallara uygulanınası : 

Karakteristikler metodunun, uygulanması, tabü akımın, mükemmel 
bir akışkanın sonsuz geniş bir kanalda, akışkan ipcikleri birbirine para
lel, uniform ve permenan bir akıma benzetilmesi ile yapılır ve bu akımın, 
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doğrultusu ile O açısı yapan bir kenara rastladığı farzolunur. Böylece ta
rif edilen akımda sıvı yüzeyinde bir yükselme yer alır ve akım ikinci ke
nara paralel olarak yoluna devam eder. Akım doğrultusundaki değişmeyi 
karakteristize eden dalga yüzü «front d'onde:. olarak isimlendirilen bu 
yükselmenin ani olduğu farzolunur ve akımın ilk doğrultusu ile bir f3 açısı 
yapar. 

Bu f3 açısı süreklilik ve Euler denklemlerini yazarak tayin edilebilir, 
bazı basitleştirmelerden sonra, F giriş kesitindeki Froude katsayısı olmak 
üzere 

şeklinde ifade edilir. 

S. ı 
ınf3=-

F 

Gene esas denklemlerden hareketle ve 

v2 
H = h + 2g= Sabit. (ı) 

Von Karman hipotezi ile hız üçgenini de gözönünde tutarak dalga için 
aşağıdaki denklemler bulunur: 

ı d V v ı- vz (2) - ·-- = 
V dO V 3V2

- ı 
h 

=ı- va (3) 
H 
(V.)2 + (V,)2 

= ı (4) 
ı/3 ı 

burada V = V /y2gH hızı karakterize eden bir tariftir; V. ve V. teğetsel 
ve normal hızlarda aynı şekilde bulunmuşlardır. 

Bu son üç denklem grafik metodun esasını teşkil eder. (3) denklemi 

(ı) hipotezinden elde edilmiştir. (2) ifadesi yançapları 1 ve 1/V3 olan 
daireler içine çizilmiş bir episikloidler ailesinin denklemi olup O nın fonk-

siyonu olarak V nin değişimlerini yani hodograflar düzleminde hareketi 
temsil eder. 

H bir sabit olduğuna göre (3) denklemi bir parabol gösterir ve V nin 
fonksiyonu olarak h ın değişimlerini verir. 

(4) denklemi eksenleı:!_ ı ve 1/V3 olan birelips göstermekte olup V 
ile elipsin büyük ekseni (V, ler ekseni) arasında kalan açı olan f3 dalga 

·açılannı verir. 

Metodu tatbik için hareket önce hodograflar düzlemi üzerinde takip 
edilir, sonra akım düzlemine geçilir. Mesele akım düzleminde halledildik
ten sonra enine veya boyuna kesitlere kolayca geçilebilir. 
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Metodun lrur'blu kanallara tatbiki yukanda zikredilen esasıann sis
tematik olarak bir çok defa tatbikini gerektirir. Kurbun, köşe açılan be
lirli merkez açılara tekabül eden bir poligona benzetilmesi lazımdır. Me
todun tatbiki bakımından birinci köşenin genellikle 4° olarak alınan isti
kamet değişimine tekabül eden kurb parçasının başlangıcında, ortasında 
veya sonunda olduğu farzedilebilir. 

Böylece boyuna kesit olarak kenardaki mesafelerin fonksiyonu ola
rak su yüksekliklerini veren merdivenvari bir eğri elde edilir. 

2. - IDpotezlerin müııa.kaşası: 

Metodun esası olan hipotezlerin dikkatli bir şekilde eleştirilmesi ge
reklidir. Bir kere süperkritik bir akım gözönüne almak şarttır aksi tak
dirde dalga mevcut olamaz. 

Yatay taban ve mükemmel akışkan hipotezi tabiatiyle kayıpsız bir 
akım şartını davet eder. Bu hipotezlerin üzerine bir de permanan ve üni
form akım hipotezini ilave edersek tabiatta mevcut olaınıyacak bir akı
ma geliriz. 'Fakat kanal tabanı öyle meyilli olabilir ki, meyil kayıptarla 

karşılanır ve akım üniform olur. Şu halde sürtünme kayıplarının taban 
meyli ile karşılanması şartiyle metodun tatbiki için bir imkan mevcuttur. 

Von Karman hipotezi (H = Sabit) üniform akım içinde esasen mev
cuttur. 

Kurbun bir poligon'a benzetilmesi her zaman yapılan bir kabuldür 
fakat ilk köşenin gözönüne alınan bölümün başlangıcında ortasında ve
ya sonunda alınması poligonun kurbun içine, üzerine veya dışına çizilme
si manasma gelir ki eğer problemde azami yükselmelerin yeri mühim ise 
kabul hususi bir ehemmiyet arzeder. Mesela eğer 4° lik merkez açıya te
kabül eden küçük bölümler gözönüne alınmış ise azami yükselmelerin yeri
nin tayininde kolayca 2° lik bir hata yapılabilir. 

Nihayet, hipotezlerde eğrilik yançapından hiç bahsedilmediğine dik
kati çekmek lazımdır. Sadece belli merkez açılara tekabül eden kurb par
çalan üzerinde durulmaktadır. Şu halde metod eğrilik yarıçapı değişen 
kurblara da pek ala tatbik olunabilir. Fakat pratikte umumiyetle daire
sel kurblar kullanıldığından bundan böyle sadece bu cins kurblar göz
önüne alınacaktır. 

3. - Kurblarda. enerji hattı : 

Eğer akım doğrusal ve yersel yük kayıplan yoksa ortalama hızlar
dan hareketle hesaplanan enerji hattı sürekli bir eğridir. F akat akım bir 
kurbta ve bilhassa süperkritik olursa bu enerji hattının hesaplanması im
kansızdır. 

49 



Halbuki hipotezlerin münakaşası esnasında da belirtildiği üzere me
todun kabili tatbik olabilmesi için bu hattın bilinmesi şarttır. Karakte
ristikler metodunun teşmili de taban meyli ile kurbdaki enerji hattı mey
linin eşit olması esasına dayanmaktadır. 

Şekil 1 çeşitli kurblar üzerinde yapılmış bir çok deneyierin neticesi 
olup kurbtaki enerji hattı meylinin (j.) girişteki Froude katsayısı (F) 
na tabi olarak değişimlerini vermektedir. 

Kurbdaki enerji hattı meyli bu hattın boyuna değişimlerini hesap
lamak suretiyle elde edilmiştir. Bu değişim de ölçülmüş olan debi ve su 
hatlarından ortalama hızı ve buradan enerji yüksekliğini hesaplamak su
retiyle tayin edilmiştir. 

Şekil 1 de de görüldüğü üzere j . meylinin değeri, kanalın inşa edil
diği malzemenin cinsi, taban meyli ve R / b (R eğrilik yarıçapı, bu kesi
tin genişliği) değerine bağlıdır. Bu etkenler arasında en mühimi taban 
meylidir. Diğer taraftan h ./H . (h. girişteki su yüksekliği, H . ayni kesit
teki enerji yüksekliği) değeri azaldıkça j . devamlı olarak artar. Bu artış 
h./H . küçük olduğu nisbette yani girişteki Froude katsayısı büyüdüğü 
nisbette daha hızlı olarak artar, Çünkü h./H. azaldıkça F büyür. 

Şekil 1 elde olunca girişteki h ./H. değerinden hareketle kurblardaki 
enerji hattı meyli tayin olunabilir. Fakat bunun için kanalın yapıldığı 
malzemenin bilinmesi ve şekil 1 deki diyagramın çiziminde kullanılan 
malzerneye benzer bir malzemenin seçilmiş olması lazımdır. Aşağıdaki 

şartlar yerine getirildiğinde benzeşim tam olur : 

Kurbun geometrik karakteristikleri belli bir benzeşim oranında 
olmalı yani R/ b oranları ayni olmalıdır. 

Kanalların taban meyilleri eşit olmalıdır. 

4. - Karakteristikler metodunon tatbik smırlanıun genişletil.ınesi. 

Akımın üniform olması şartiyle, Şekil 1 de de görüleceği üzere, ka
rakteristikler metodu Von Karman hipotezinin genişletilmesi ile bile ol
sa belli taban meyilli bir kanala tatbik edilebilir. Fakat bilindiği üzere 
bu şartlar sadece bir tek akım tayin eder, halbuki tatbikat, mesela bir 
dolu savağın değişken debisi gibi, debinin her zaman değişmesini ister. 
Bu sebepten elde edilecek neticeler üzerinde bir miktar hatayı göze ala
rak metodun ikinci bir genişletilmesini yapmak lazımdır. 

Şekil 2 muhtelif kur b larda karakteristikler metodunun çok sayıda 
tatqikatı neticesi çizilmiş olup teorik ve deneysel neticeler arasındaki kar
şılaştırmayı vermektedir. Bu mukayese için azami yükselmeleri karak
terize etmenin uygun olacağı düşünülmüştür. Zira pratik tatbikat için 
en enteresan neticeler bunlardır. 
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Şekil üzerinde, kanal tabanının I meylinin R / b oranının ve kanal 
malzemesinin cinsinin muhtelif tesirleri oldğunu görmek mümkündür. 
Diğer taraftan cilalı kanallar için çizilen eğrilerin çabucak yükseldiği 
fakat pürüzlü kanallar için çizilen eğrilerin daha tatlı bir gidiş gösterdi
ğine dikkati çekmek yerinde olur. 

Şekil üzerinde açı ortay mükemmel neticeleri belirtmektedir. Teorik 
ve pratik neticeler arasmda -+- % 10 bir fark olabileceğini kabul edilirse 
karşılaştırma noktalarının Şekil 2 üzerinde kesik hatlarla çizilmiş iki 
doğru arasında bulunması lazımdır. 

Daha iyi karar verebilmek için her noktanın yanına o akım için gi
rişteki Froude katsayısı ve kurb geçişinde enerji hattı meyli yazılmıştır. 
Bu noktalarm tetkikinden sonra denilebilir ki : 

Karakteristikler metodunun verdiği neticelerle pratikten elde edilen 
neticelerin -+- % 10 yaklaşımla birbirine eşit olabilmeleri için 

Girişteki Froude katsayısının 5,5 dan küçük ve 

I - j. veya j . - I farkının 0,01 den küçük olması lazım ve kafidir. 

N O T : Şekil 1 ve 2 beraberce tetkik olunursa iki limitin çakışmak
ta olduğu görülür, çünkü h./H. ve girişteki Froude katsayısı 

h. 2 -- -
H. F .2 + 2 

münaseheti ile birbirine bağlıdır. 

Fakat unutmamak lazımdır ki j . hakiki bir meyil değildir daha ziya
de bir tariftir çünkü hız istikametleri gözönünde alınmaksızın muhtelif 
kesitlerdeki su yüksekliklerinden hareketle hesaplanmıştır. 

Froude katsayısı için de bir sınır gözönüne almak lazımdır. Çünkü 
bu katsayının muayyen değerlerinden sonra bu etüdde gözönüne alın

mayan iki faktör işe kanşır. Bunlardan biri hızlı akımlahava sürüklen
mesidir. Bu hadisenin etüdü, bu çalışmanın sınırlan dışmda kalmakta
dır. Zaten bu faktör model üzerinde elde edilen neticelerin tatbiki prob
lemlere aktanlmasında en mühim rolü oynar. 

Diğer faktör de kurbu geçişte su hüzmesinin kendi üzerine kapana
rak çatıarnası olup tesiri emniyet yönündedir. 

Bilhassa fazla meyilli cilalı kanallarda büyük Froude katsayılarmda 
dış kenar üzerinde çabucak yükselen su hüzmesi kanal içine doğru yıkılır, 
demek ki, dış kenar üzerindeki azami yükselme azalır. Bu hadise Şekil 2 
üzerinde de kolayca görülebilir. 0,10 meyilli çelik ve cilalı kanallar için 
çizilen eğriler çabucak yükselir. Bu demektir ki teorik neticeler tatbiki 
neticelerden çok büyüktür yani emniyet tarafmda bulunuluyor demektir. 
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Bitirirken denilebilir ki gayretiere ve bir miktar hata kabulüne rağ
men karakteristikler metodunun kurblu kanallardaki superkritik akımla
ra tatbik sınırlan çok dardır. Akıma tesir eden bir çok faktörlerin ihmali 
ve üniform akım hipotezinin kabulü ile tayin edilen sınırlar yukanda izah 
olunan neticelere götürmektedir. Şu halde pratikte çalışan mühendis, hiç 
olmazsa bugün için, bazı basitleştirmelere rağmen tatbiki uzun zaman is
teyen karakteristikler metodu yerine, dönen sıvılar yahutta akımı sinü
soidal bir salınıma benzetme gibi daha kolay formülleri kullanmakta çok 
haklıdır. 
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PRISE D'EAU SUR UN CANALA 
CEOULEMENT RAPIDE 

Resume: 

Par 

Dr. Turhan ACATAY 

Directeur Adjolnt du Departement des Recherches 
de Travaux Hydraullques de l'Etat 

Ankara Turqule 

Dans cet article apres avoir mis au point le probleme de la prise pour 
le canal Alkaran, l'auteur explique les travaux preparatifs le modele et 
les variantes essayees. L'application dans la nature de la dite prise mant
re qu'il est toujours possible d'envisager des telles prises sur les canaux 
a ecoulement rapide et meme de manter l'eau dans u.D.e certaine mesure 
en profitant de l'energie cinetique de celui-ci. Les recherches continue
root pour ameliorer le rendement et les generaliser. 

Synopsis : 

In this report after a short introduction to the problem of water in
take for the Alkaran channel author gives the details for the model in
vestigations. Application in the nature indicates that the water intakes 
in high velocity flow channels are successfully applicable and it can be 
possible to benefit also from the cinetical energy of the flow for elevat
ing the water up to a certain rate. The research will continue. for improv
ing the out put and generalisation of this type of water intakes. 

L - Introduction et mise au point du probleme : 

Le barrage Apa se trouve sur les versants nord des montagnes To
ros et a pour but d'irriquer une partie de la plaine de Konya. n est cons
titue d'un digue en terre ayant une hauteur de 35,83 m une longueur au 
.couronnement de 776.00 m et un deversoir a 1057,07 m d'altitude. 

53 



Le projet prevoyait une usine pour satisfaire les besoins energe
tiques en pique de la ville de Konya. Deux galeries en charge de 3 m de 
diametre alimentaient l'usine. Or, depuis, il s'est trouve que le systeme 
interconnecte Sud - Anatalien presentait de meilleurs possibilites; on a, 
en se hasant sur cette idee, ecarte le projet d'usine. Cependant, on con
serve eventuellement les deux tunnels. 

Cette variante posa un probleme interessant au point de vue legal 
et technique. En fait les galeries n'etant plus en charge il devenait impos
sible d'alimenter un petit canal d'irrigation seculaire. n fallait elever 
l'eau a une certaine hauteur pourque l'alimentation du dit canal devana 
possible; le debit envisage etant de 1,5 m3/ sec. Dans ces conditions, en 
omettant le projet d'usine il s'agissait done d'alimenter le canal d'Alka
ran dont le fond se trouve actuellement 37 cm. plus haut du fond des ca
naux de decharge qui prolongent les tunnels. 

Pendant le decharge, dans les tunnels et les canaux de decharge un 
ecoulement a forte vitesse et a faible tirant d'eau prend place. Le prob
leme consiste done, en profitant de l'energie cinetique, de fournir un de
bit de 1,5 m3/ sec sans perturher l'ecoulement. 

2. - Travaux preparatifs pour le modele : 

Malgre la construction d'un modele reduit en 1958 pour le contrôle 
de l'ecoulement dans les tunnels d'Apa et le fonctionnement du hassin 
de tranquillisation a l'aval des canaux de decharge, les donnees releves 
n'etaient pas suffisants pour la realisation des memes conditions hydrau
liques. Par exemple on ignorait la rugosite reelle de l'ouvrage. C'est la rai 
son pour laquelle on a effectue une serie d'essais dans la nature. C'est 
ainsi que pour un niveau de retenue donne et pour differents ouvertures 
de vanne nous avans determine le nombres de Froude, les debits et les 
vittesses moyennes au droit de la seetion de prise. Les nombres de Froude 
etaient aux environ de 3,5 et les vitesses s'elevaient jusqu'a 9,5 m/ see. 

Fi;ure-1 

Pour le tarage du modele qu'on a construit dans le laboratoire du 
Departement des Recherches de la Directian Generale des Travaux Hyd-
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raulique de l'Etat on a fait les memes mesures a la meme seetion et on 
a regle la rugosite pour avoir les memes nombres de Froude aux memes 
conditions d'ecoulement. L'echelle du mode etait 1/10 erne. 

3. - Essais de prise d'eau : 

Les conditions de l'ecoulement etant tres variabtes (niveau de rete
nue, l'ouverture de la vanne) on a considere un niveau et une ouverture 
de vanne moyen. Suivant ce mode de raisonnement et en partant des de
bits specifiques on a projete une prise ayant 0,80 m de largeur et 0,80 m 
de hauteur. L'ouvrage etait callee sur l'un des berges du canalde decharge 
et la partie superieure avait un profile Joukowsky. Sur le modele on a 
remarque que cette prise perturbait beaucoup l'ecoulement a l'aval. 

Fioure-2 

Apres avoir note la forme de l'ecoulement on a conclu qu'il fallait 
projeter un ouvrage interessant toute la largeur du canal de decharge. 
La variante de la figure 2 repose sur ce raisonnement. Une ouverture 
amenagee sur le fond guidait l'eau vers le canal d'Alkaran et la prise 
dans l'ensemble avait une forme d'aile d'avion. 

f"ıçure- 3 

Mais ce systeme de meme etait incapable de controler l'ecoulement 
a forte vitese. Meme les profiles de Juokowsky definis pour les grands 
nombres de Mach n'etaient pas suffisantes pour creer un ecoulement sans 
perturbation aucune; les filets liquides a grande vitesse provoquaient une 
zone de separation qui les obligait a s'incurver vers le haut et le courant 
sautait par dessus de l'ouvrage. 
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Apres avoir vue la forme de cet ecoulement on a conclu qu'il faut 
dim.inuer la hauteur de l'ouvrage. Pour cette raison ona place le profile 
de l'aile d'avion juste sur le fond du canalet forme la prise au- dessous 
du fond du canal. 

Dans ce systeme malgre q'il n'y avait un saut au - dessus de la prise 
et qu'on pouvait prendre un debit plus que du debit demande pour le canal 
Alkaran, un phenomene de vacuum tres genant prenait place. Ce 
phenomene periodique se faisait sentir surtout aux valeurs moyennes du 
niveau de l'eau et de l'ouverture de la vanne. Sa periode changait de 1 
see a 5 see. 
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La cause de ce phenomene residait en ce que l'ouverture amenage 
sur le fond du cana! ne presentait pas un debouchee capable a capter le 
debit dirige vers cette ouverture. Done il fallait reduire l'ouverture de 
celle-ci. La figure 3 montre la derniere disposition. La derniere variante 
prevoie une ouverture de prise reduite de 3,00 m a 1,20 m. 

Les resultats des experiences sur modele se trouvent places sur la 
figure 4. On remarque sur celui-ci que toutes les courbes donnant les de
bits en fonction de l'ouverture de la vanne et du niveau de l'eau dans la 
retenue, sont composees de deux parties. Les premieres parties correspon-
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dent aux ecoulements a ressaut hydraulique devant le prise, tandis que 
les deuxiemes correspondent aux ecoulements normales, c'est-a-dire sana 
changement de regime. 

4. - L'appJication dans la nature : 
D'apres la demiere variante une prise a ete construit sur le canal 

de decharge. La d.ifference de niveau entre les fonds est egale a 37 cm. 
Mais la liaison entre la prise et le canal Alkaran est faite par une ouver
ture de seetion 0.4 x 1.60 m. tandis que nos essais se repportaient sur une 
liasion formee de deux conduites a seetion circulaires de 0,60 m de dia
metre. Les resultats obtenus des essais dans la nature sont pointilles par 
des triangles sur la figure 4. Quand on compare les resultats acquis on 
voit que le rendement dans la nature est plus eleve. 

5. - Les recherches ulterienres sur la meme prise : 
Pendant nos essais les pressions sur le dos du profile n'etant pas 

relevees, dans les annees prochaines on va procooer a une etude comp
lete sur le modele et dans la nature. D'autre part le rendement de la prise 
se trouve actuellement au voisinage de 10 % par rapport au debit dans 
le tunnel, les travaux continueront pour ameliorer ce rendement. Sur le 
prototype de la prise nous avons remarque que la tranquillisation du jet 
qui alimente le canal Alkaran n'est pas parfaite; il faudra sans doute la 
corriger en elargissant le hassin de tranquillisation qu'onpeut remarquer 
sur la figure 5, a et b. 
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HlZLI AKIMLI BiR KANAL ÜZERiNDE 
SU ALMA TERTiBi 

Hülasa: 

Dr. Turhan ACATAY 
DSİ Ara.ştınna Dairesi Başkan Muavini 

Ankara 

Bu makalede yazar, önce Alkaran kanalı için su alma problemini or
taya koyduktan sonra model için yapılan ilk çalışmalan ve denenen var
yantlan izah etmektedir. Adı geçen su alma tertibinin tabiata tatbiki gös
termiştJr ki, içinde hızlı bir akımın yer aldığı kanallar üzerinde daima 
böyle prizler yapılabilir, hatta suyun kinetik enerjisinden faydalanarak 
suyu bir miktar yükseltme imkanı da vardır. Bu araştırmalar randımanı 
arttırmak ve tertibi genelleştirmek maksadiyle daha devam edecektir. 

1. - Giriş ve problemin ortaya konulması : 

Apa barajı Toros dağlarının kuzey yamacındadır ve gayesi Konya 
ovasının bir kısmını sulamaktır. Toprak dolgu şeklinde olan barajın yük
sekliği 35,83 m. kuronman uzunluğu 776,00 m. olup kret kotu 1057,07 m. 
olan bir dolu savağı vardır. 

Projede başlangıçta Konya şehrinin pik zamanlarındaki enerji ihti
yaçlarını karşılamak üzere bir santral da düşünülmüş ve bu maksatla 
3,00 m. çapında iki galeri inşa olunmuştur. Fakat Kuzey Anadolu enter
konnekte şebekesinin daha elverişli imkanlar balışettiği görüldüğünden 
bu proje terkedilmiş fakat iki tünel aynen kalmıştır. 

Son vaziyet telmik ve hukuki bakımdan bir mesele ortaya çıkarmış
tır. Fiiliakika tüneller artık basınçlı olarak çalışmadıklarından küçük bir 
sulama kanalına su temin etmek imkansız duruma girmiştir. Adı geçen 
kanalın beslenebilmesi için suyun bir miktar da yükseltilmesi icap et
mektedir. Kanal için düşünülen debi 1,5 m3/ sn dir. Bu şartlar altında 

yani santral projesi yok farzedildiğinde, tabanı tünelleri takibeden deşarj 
kanallarının tabanından 37 cm. daha yüksekte bulunan Alkaran kana
lının beslenmesi mevzuubahistir. 
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Su bırakıldığında tünellerde ve deşarj kanallannda çok hızlı fakat 
yüksekliği az bir akım yer almaktadır. Demek ki problem kinetik ener
jiden faydalanarak akımın mansabını rahatsız etmeksizin 1,5 m3/ sn lik 
bir debiyi almaktan ibarettir. 

2.- Model için hazırlık çalışmalan: 

Apa tünelindeki akım ve deşarj kanallan sonundaki dinlendirme ha
vuzu için 1958 de bir model inşa edilmiş olmasına rağmen elde edilen do
neler aynı hidrolik şartıann tahakkuku için yeterli görülmemiştir. Me
sela bu modelde yapıının hakiki pürüzlülüğü bilinemiyordu. Bu yüzden 
belli bir göl seviyesinde, muhtelif kapak açıklıklan için, priz kesitinde 
debiler, ortalama hızlar ve Froude katsayılan tesbit edilmiştir. Froude 
katsayılan 3,5 civannda bulunmuş hızlann ise 9,5 m/ sn ye kadar var
dığı görülmüştür. 

Devlet Su !şleri Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Laboratuarla
rında inşa olunan modelin ayan için aynı kesitte ayni ölçümler yapıl

mış ve ayni akım şartlarında aynı Froude katsayılannın elde olunabilmesi 
için pürüzlülük ayarlanmıştır. Modelin mikyası 1/ 10 olarak seçilmiştir. 

3. - Priziıı model tecrübeleri : 

(Göl su seviyesi, kapak açıklığı yüzünden) akış şartları çok değişik 
olduğundan ortalama bir göl k otu ve kapak açıklığı gözönüne alınmış; 

bu düşünce tarzından ve metre tul debilerinden hareketle genişliği 0,80 
m. ve yüksekliği gene 0.80 m. olan bir yapım projelendirilmiştir. Yapım 

deşarj kanalının kenarlanndan birine yapışık şekilde ve üst kısmı bir 
joukowsky profilindedir (Şekil 1). Modelde bu su alma tertibinin man
saptaki akımı çok gaynmuntazam hale soktuğu müşahade edilmiştir. 

Akımın şeklini gördükten sonra bütün deşarj kanalını kapsayan bir 
yapıının projelendirilmesi zorunluğu ortaya çıkmıştır. Şekil 2 de görü
len varyant bu düşüneeye dayanmaktadır. Taban üzerinde bulunan bir 
açıklık suyu Alkaran kanalına doğru tevcih etmekte ve priz umumiyet 
itibariyle bir tayyare kanadı şeklindedir. 

Fakat bu sistemin dahi çok hızlı olan akımı kontrolden aciz olduğu 
görülmüştür. Büyük Mach sayılan için tayin edilen joukwsky profilleri bi
le akımı herhangi bir kanşıklığa meydan vermeden üstünden geçirmemek
tedir; büyük hızlı akım ipçiklı;:ri bir ayrılma bölgesi hasıl etmekte bu da 
ipçikleri yukarıya doğru tevcip ettiğinden akım, yapıının üzerinden atla
maktadır. 

Akımın bu durumu da görüldükten sonra yapıının yüksekliğin müm
kün mertebe azaltılması lazım geldiği kanaatine varılmıştır. Bu maksat
la tayyare kanadı profil tam kanal tabanı üzerine yerleştirilmiş ve priz 
kanal tabanının altında teşkil edilmiştir. 
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Bu tertip tarzında prizin üzerinde herhangi bir sıçrama olmaması
na ve Alkaran kanalına istenen debiden daha fazla bir debi alınabilme
sine rağmen çok rahatsJZ edici bir valrum hadisesi meyd;uıa. gelmektedir. 
Bu periyodik hadise bilhassa göl seviyesinin ve kapak açıklığının orta de
ğerlerinde kendisini göstermiş olup periyodu 1 ilA 5 sn. arasında bulun
muştur. 

Bu hadisenin sebebi kanal tabanında teşkil edilen açıklık, bu açıklığa 
tevcih edilen debiyi geçirebilecek kadar bir kapasitede değildir. Şu halde 
prizin açıklığını azaltmak lazım gelecektir. Şekil 3 son tertip ~rzını gös
termekte olup; priz açıklığı bu varyantta 3.00 m. den 1.20 m. ye indiril
miştir. 

Model üzerinde yapılan deneyierin sonuçlan şekil 4 te görülmektedir. 
Şekil üzerinde de müşahede olunacağı üzere, göl su seviyesi ve kapak 
açıklığının fonksiyonu olarak debileri veren bütün eğriler iki kısımdan 
müteşekkildir. Bu eğrilerin 1 inci kısımlan priz önünde sıçrama bulun
duğu haldeki ,halbuki ikinci kısımlan normal akımlara yani rejim değiş
tirmeden vukua gelen akımlara tekabül etmektedir. 

4. - Tabiata tatbik : 

Son varyant, deşarj kanalı üzerine tatbik edilmiştir. İki kanalın ta
banlan arasındaki kot farkı 37 cm. dir. Fakat priz ile Alkaran kanalı 
arasındaki bağlantı 0,40 X 1,60 m. kesitti bir açıklıkla yapılmıştır; halbu
ki model tecrübeleri esnasında bu bağlantı 0,60 m. çaplı iki dairesel bo
ru ile teşkil edilmişti. Tabiattaki tecrübelerden elde edilen neticeler Şe
kil 4 üzerindeki üçgen şeklindeki noktalarla gösterilmiştir. Elde edilen 
neticelere bakılırsa tabiattaki randıman modele nisbetle daha büyüktür. 

5. - Ayni priz üzerinde ileride yapda.eak araştırmalar : 

Tecrübeler esnasında profil üzerindeki basınçlar ölçülme~ olduğun
dan gelecek senelerde bu mevzuda model ve protatip üzerinde daha komp· 
le bir etüd yapılması düşünülmektedir. Diğer taraftan prizin, tünelden 
geçen debiye nisbetle randımanı halen % 10 civarında bulunmaktadır. 
Bu randımanı yükseltmek için çalışmalar devam edecektir. Prizin proto
tipinde Alkaran kanalını besleyen su hüzmesinin söndürülmesinin tam ol
madığı müşahade edilmiştir; şekil 5 a ve b de görülen bu durumu tashih 
etmek üzere enerji söndürme havuzunun genişletilmesi icap etmektedir. 

Y aza.rın N otu : 

Tercümesi verilen bu rapor 1965 senesinin ilk aylarında yazıldığın
dan 1965 inşaat mevsiminde elde edilen neticeleri kapsamamaktadır. 
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Bu süre içinde daha randımanlı diğer bir deyişle Alkaran kanalına 
daha fazla su alabilen yapım şekli üzerinde durulmuş ve priz açıklığını 
büyüterek bu çözüm bulunmuştur. 

Birinci prizde açıklık 0,40 X 1,20 m. olduğu halde bulunan son ter
tipte 0,80 X 1,20 m .ye çıkanlmış, prizin üstünü örten tayyare kanadı 
profili değiştirilıniş böylece daha randımanlı bir tertip elde edilmiştir. 
Herhangi bir vakum v.s. gibi mahzur yoksa da bu tipte prizin tam orta
smda çok küçük bir su lamı yukanya doğru sıçramaktadır. Ortalama ka
pak açıklığı ve göl seviyelerinde başlıyan bu sıçrama yüksek debi ve göl 
seviyelerinde aynen devam etmekte fakat hiç bir şekilde tahliye kanalı
nın üstüne erişememekte ve mansaptaki akımı bozucu bir tesir yapama
maktadır. 

Bu tertip tarzı da Apa barajı sol tahliye kanalı üzerine inşa olunmuş 
ve su huzmesinin sönümünü tam olarak sağlıyamıyan, Alkaran kanalı 
bqlangıcındaki enerji söndürme hawzu büyütülerek tekrar tanzim edil
miştir. 

İkinci prize ait ayar eğrileri ve tabiatta elde edilen neticeler Şekil 6 
da verilmektedir. Şekil 4 ile ka.rşılaştınldığmda ayni göl seviyesi ve ay
ni kapak açıklığı için ikinci tertibin 1 inciye nisbetle çok daha fazla su 
geçirmekte olduğu hemen görülecektir. 

Şekil 7 her iki prizin tabiatta inşa olunmuş hallerini göstermektedir. 

Yazar model tecrübelerinin yürütülmesinde emeği geçen Fizik Y. 
Müh. Ergun DEMİRÖZ ile modeli tabiata mükemmel bir şekilde tatbik 
eden başta Müdür Y. Müh. Mehmet SUMRA olmak üzere bütün DSİ Kon
ya IV. Bölge elemanianna teşekkürü borç bilir. 

--

Ş.lıil : 6 

61 



Şeki l : 7 
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An Electrical system For The Determination of 
The Shapes of Battom lrregularities in 

Sediment Carrying Channels* 

Dr. Ing. 

SaJıap AKSOY 

SYNOPSIS 

This paper deals with an electrlcal measuring system for the deter
mination of the shapes of bottom irregulatities caused by sediment trans
port. Design principles and a desetiption of the measuring system are 
presented. 

The system is based on the resistivity of water and porous sand. 
The application of the method is demonstrated by an example. 

RESUME 

Ce rapport traite un systeme de mesurage electrique pour la deter
mination des formes des irregularites du fond causes par le transport de 
sediments. Les principes de dessin et une desetiption du systeme de me
surage sont presentes. 

Le systeme se base sur la resistivite de l'eau et du sable poreux. 
L'application de la methode est montree par un exemple. 

1. INTRODUCTION 

If water flows over an alluvial bed, composed of unconsolidated ma
t etial sediment is transported along the bed. In such a stream the bot
tom usually does not remain fiat. The motion of single sand grains oc
curs by rolling, sliding, or by jumping and the bottom will deform into 

•) Paper R. 23, Slxth Congress of the International Commission on Irrigation and 
Drainage, India 1966. 

63 



wave-like forms. Experience has shown that under certain flow condi
tions these bortom irregularities move in downstream direction with ve
locities which are smail compared to the flow velocity. These bottom 
form aPe called dunes or ripples. When the discharge increases, the 
ripples become longer and after a certain discharge, they may di.sappear. 
The bed becomes again flat. At very high velocities may appear again a 
new type of sa.nd waves, which usually move in upstream direction and 
which are accompanied by waves on the water surface. Sand waves of 
the larter type are known as antidunes (•). 

Mter developing of the irregularities, the streamlines do not follow 
the bottom configurations and separate from the bed surface at the crest 
of the shapes. This causes a pressure difference between the front and 
rear side of each form. This pressure difference yields resiatance to the 
flow. 

The resistance of a fiat bed results only from the grain roughness, 
W'hereas the resiatance of an alluvial bed consiats of two components (2). 

the resiatance of the sediment grains, 
the resiatance of the bed forms. 

The mechaniam of the bed formations is a complicated problem, stili 
partly unsolved. The resistandce of the forms depends on the length, 
hight and shape of the bars. The roughness of these forms is of great 
importance because they often represent the main part of the flow re
siatance. Without knowledge of the variation of these resistance, the 
flow in alluvial channel can not be predicted accurately(5). 

The determination of the shape of the irregularities is important in 
the research of sediment problems and in engineering applications. The
refore it is necessary to develope a suitable and accurate method for prac
tical use. Here, an electrlcal system for the determination of the various 
shapes of bottom irregularities will be introduced. 

2. PRINCIPL.ES OF THE MEASURING TECHNIQUE 

The basic equipment for the electrlcal measurement of physical qu-
antities consists of 

( a) a transducer 
(b) an amplifier 
(c) an indicator 

The transducer transforms the quantity to be measured into propor
tional electrlcal values. As the measuring voltages are usually small, they 
have to be electronically amplified. The results are then displayed on the 
indicating instrument of amplifier, or on connected indicators or recording 
instruments, Figure 1. 
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Water is normally conductive. The resiatance between two electrodes 
in water depends on the size of the electrodes, their distance, the tempe.
rature and the chemical properties (total dissolved chemicals) of water. 

The conductivity of the water is a useful property for the arrange
ment of a transducer. Dry sand is generally non-conductive. The few mi
nerals in sand mixture, that are conductive occur very seldom and can 
be disregarded. Between the sand grains there exists a large number of 
smail spaces (pores) , which contain water. The conductivity of a sand 
body does only depend on the presence of water. Its conductivity C. 
(1/ohm-m) or the resistivity P• = 1/ C. (ohm- m) can be determined. 

- The current between two electrodes in the sand body follows paths 
which are in which the solid partides are non-conductive, and the water 
between these partides is conducti.ve. Therefore : 

the higher the conductivity of the water, the greater the sand 

body conductivity, 

the more porous the sand body, the greater the conducti.vity. 

If p denotes the porosity of the sand and C ... the conductivity of the 
water, the sand body conducti.vity C. can be expressed as follows : 

C. = p". C ... (1) 

in which n isa number (approximately n = 2). 
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Two types of arrangement of electrocdes were used as shown in Fi
gure 2 and Figure 3. A source connected to A and B, causes a current to 
pass the sand body and the water above the bottom. By measuring the 
current intensity I and the potential difference V between A and B the 
total conductance I / R can be estima ted. 

In case Figure 2 for a given distance b of the electrodes the total 
current intensity I consists of two parts : the current intensity of the 
sand ı. and that of the water l2 : 

I=Iı+Iı (2) 

or with corresponding resistances : 

and 

I = V (-ı- + _ı ) 
Rı R 2 

Figur : 2 

Flow • 

(3) 

_ı_= _ı_ = _ı_ + _ı_ (4) 
V R Rı R 2 

The conductance of the sand body ~1 is proportional to the thick-

ness x of the sand and to the sand body conductivity C •. The conduc

tance _!_of the water is proportional to the (h-x) and C ... Therefore, 
R 2 

the total conductance ı/R can then be expressed as follows : 

ı R =~ı [x . c., (x- h) . C .. ] (5) 

In the case of Figure 3, the total resistance R : 

R=Rı+Rı (6) 

66 



A~------------~ 

ı 
ı 
ı 
IEtectrod 
ı 

or the total conductance : 

Figur : :s 

R ı 

ı Rı+R2 

and the general relationship can be written : 

Flow .. 

ı 

R 
= 'P2 [x. c., (x - h) . C ... ] 

(7) 

(8) 

In both cases, for given electrodes and distances b, h the general 
relationship for the total conductance can be expressed with the help of 
equation (ı) as follows : 

ı 

R 
=tpa [x. p• Cw, (x-h) . C ... ] (9) 

If the porosity p of the sand and the conductivity of the water re
mains constant, then the total conductance of the system is a function 
only of the sand thickness X· Therefore, the change of the battom ele
vation results in a change of electrlcal conductivity. This is the principle 
of the transducer. 

The design of electrlcal and electronical parts of the system includes 
some essential factors, which are given briefly as follows : 

To avoid any influence of the polarization of the electrodes, alter
nating current must be used. Direct current or even alternating current 
of low frequency disturbes the measurements. 
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The experhnents showed, that a change of water temperature from 
ıoac to 20°C results in a decrease of the electrical water resistivity of 
ab out 30% (1). That means that the electrodes should not be fed in any 
case with a high voltage current, otherwise the water near the electrodes 
accumulates heat during calibration, whereas during the measurements 
(flowing water) currently cool water is supplied. 

3. DESCRIPTION OF THE MEASURING SYSTEM 

The transducer is the important part of the measuring system. Two 
types were used as shown in Figure 2 and Figure 3. The first type con
sists of two horizontal and the second type two vertical electrodes (brass
wire). 

In the firt set, when the grains of sediment are very smail and the 
electrodes relatively thick, the electrodes may destroy the shape of bat
tom irregularities, because scouring occurs araund the electrodes. The 
second type has no effect on the shape of bottom. 

The electrical resiatance of the medium between the electrodes is 
varying with changes of the level of sand bottom. This resistance forms 
part of a Wheatstone bridge. One half of the bridge circuit lies inside of 
the carrier frequency amplifier and the other half outside as shown in 
Figure 4. The bridge circuit is unbalanced, if the level of sand battom 
changes. The anbalanced voltage is then amplified and applied to the 
recording instrument. 

The current for the Wheatstone bridge is supplied from a KWS/ II - 5 
carrier frequency amplifier (Hottinger-Me,Btechnik GmbH. Darmstadt, 
Germany). Special features of KWS/ II- 5 are: a wide range of amplifi
cation and good zero-stability. Basic components of this unit are : (a) 
the carrier frequency (5 kc/ s) generator for the bridge supply voltage, 
(b) the precision measuring bridge itself which incorporates balacing and 
calibration elements, (c) the amplifier, which operates over a wide range 
of amplification, (d) a demodulator for eluminating the carrier frequ
ency. 

In conjunction with the carrier frequency amplifier KWS/ II - 5 a 
direct recorder He 4 (Hottinger) is used. The recorder has a thermosen
sitive writing system in which heated stylus melts the plastic layer on 
the surface of a black paper. 

The stylus slides over a writing edge and the recording paper is 
drawn through between the two. In this way the ordinate (amplitude 
indication) is made to be at right angles to the abscissa (time scale). _ 
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4. APPLICATION 

The distance and the size of the electrodes have to be arranged 
according to measurement requirements. The electrodes should be strong 
enough to be stable under any unfavourable conditions. 

Before starting the experiment the measuring system must be ca
librated, because the resiatance between the electrodes depends on the 
temperature and the chemical properties of the water available and on 

' the porosity of the sand body. Calibration should bemade in stili water 
for various sand levels within the expected range. 

Figure 5 shows the result of a measurement in a channel with sedi
ment movement. The shape, height and length of the bottom irregulari
ties can be observed clearly. The scale of the ordinate (amplitude) and 
the abscissa (time) of the recorder can be varied to the measurement 
conditions. 

The speed of paper during the measurement of Figure 5 was 0.20 
mm/see. The time is marked in each 50 seconds on the top of the paper. 
Consequently corresponds 1 cm length in abscissa 10 cm of the bottom 
observed. 
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Sürüntü Maddesi Taş1yan Kananarın Tabanında 
Teşekkül Eden Formasyonlann Şeklinin 
Kaydedilmesi için Elektriki Bir Sistem(*) 

Dr. Müh. 

Şahap AKSOY 

ÖZET: 

Bu tebliğin konusunu, sürüntü maddesi taşınımı esnasında kanal ta

banında teşekkül eden formasyonlarm şeklinin elektriki bir .sistemle tes

biti teşkil etmektedir. Ölçüm sisteminin esaslan ile sistemin özellikleri 

burada kısaca verilmiştir. 

Sistem, suyun ve poroz kurnun elektriksel direncine istinat etmekte

dir. Metodun kullanılması bir misaile takdim edilmiştir. 

1 - GİRİŞ: 

Tabanı kohezyonsuz malzemeden müteşekkil aluviyal bir yatak üze
rindeki akım esnasında, yatak boyunca bir sürüntü maddesi hareketi mev
cuttur. Böyle bir akımın yatağı genellikle düz olarak kalmaz. Yuvarlana
rak, kayarak veya sıçrayarak hareket eden münferit kum daneleri ya
tak üzerinde ondüleler şeklindeki formasyonlarm teşkiline sebep olurlar. 
Gö~lemlerle tesbit edilmiştir ki, muayyen akım büyüklükleri muvacehe
sinde yukarda bahis konusu edilen formasyonlar akım istikametinde ol
mak üzere ve akım hızından çok daha düşük hızlarla hareket ederler. B~ 
taban formasyonlan dünler ve rippel'ler adıyla anılırlar. Eğer akım hızı 
artmaya devam ederse rippel'lerin boylan büyür ve muayyen bir hızdan 
sonra da kaybolurlar. Taban yeniden düz yüzeyli olur. Çok yüksek hız
larda yeni tip kum dalgalan teşekkül eder ki, bunlar umumiyetle menba 
istikametinde gelişirler ve su yüzeyindeki hasıl olan dalgalar da bunlara 
paralel olarak gelişirler. Sonuncu tip formasyanlara antidün'ler deni
lir (4). 

(• ) <International Commission on Irriga tion and Drainag~ 1n. s~·ncı .kongr.est iç.!n. 

verilmi§ R. 23 numaralı t eblig-dir. 
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Taban formasyonlannın teşekkülünden sonra taban civanndaki akını 
hatlan ondüleleri takip etmezler ve formların kretleri üzerinden, taban 
yüzeyinden aynlırlar. Bu durum her formun ön cephesi ile arkası arasın
da bir basınç farkının teşekkillüne sebep olur. Bu basınç farkı ise akıma 
karşı bir direnç doğurur. 

Düz yüzeyli bir yatağın yatak direnci yalnız dane pürüzlülüğünden 
meydana gelir, aluviyal bir yatağın direnci ise iki bileşene sahiptir (2) : 

Taban danelerinin direnci 

Taban formasyonlannın direnci 

Taban formasyonlannın teşekkülünün mekanizması karışık bir ko
nudur ve halen tama.miyle çözümlenmemiştir. Formların dirençleri boyla
nna, yüksekliklerine ve şekillerine bağlıdır. Form pürüzlülüğünün büyük 
ehemmiyeti vardır, zira toplam pürüzlülüğün mühim bir kısmını teşkil 
ederler. Form pürüzlülüğünün değişimlerini bilmeksizin aluviyal yataklar 
üzerindeki akımın doğru olarak önceden tayini imkansızdır (3). 

Taban formasyonlannın şekillerinin tayin edilmesi, sürünili maddesi 
hareketi ile ilgili araştırmalar ve mühendislik tatbikatları için ehemmi
yetlidir. Bundan dolayı uygun ve sıhhatli bir ölçüm metodunun P!atikte 
uygulanması mümkün olacak şekilde geliştirilmesi gereklidir. Aşağıda 
taban formasyonlarının şekillerinin tayinine ait elektriki bir sistem tak
dim edilecektir. 

2 - OLÇOM TEKNİGİNİN PRENSİBİ 

Fiziksel ·büyüklüklerin elektriksel olarak ölçülmesi için gerekli esas 
üniteler: 

a) Alıcı (transducer ) 

b) Yükseltici (amplifier) 

c) indikatör 

Alıcı, öl~ülecek büyüklüğü orantılı olarak elektriksel bir büyüklüğe 
dönüştürür. Ölçüm gerilimi genellikle çok k!içük olduğundan bunun elek
tonik olarak yükseltilmesi gereklidir. Sonuç yükselticide bulunan bir in
dikatörün göstergesinden veya buna bağlı olan kayıt cihazından okunur, 
(Şekil 1). 

KullandığımiZ normal su iletkendir. Su içinde yer alan iki elektrod 
arasındaki elektriksel direnç; elektrodların büyüklüğüne ,aralarındaki 

mesafeye, suyun sıcaklığına ve kimyasal özelliklerine (total eriyikler) 
bağlıdır. 

73 



Suyun iletkenliği, bir alıcı olarak kullanılabilmesi bakımından fayda
lı bir özelliğidir. Kuru kum genellikle iletken değildir. Tabii kum karışım
larındaki iletken olan bir iki mineral, ki bunların mevcudiyetleri nadiren 
vakidir, nazarı itibare almmayabilir. Kum daneleri arasında bir çok kü
çük boşluklar mevcuttur ve su altmda bu boşluklar su ile doludurlar. Su 
albndaki bir kum kitlesinin iletkenliği sadece dane boşluklarındaki suyun 
mevcudiyetine bağlıdır. Su altındaki kum kitlesinin iletkenliği C.(l/om-m) 
veya yalıtkanlığı p. = 1/ C. (om - m) tayin edilebilir. 

Kum kitlesi içindeki ve iki elektrod arasındaki akım, elektrodlara di
key olarak başlayıp uzayan yörüngeler boyunca cereyan eder. Yörünge
ler boyunca, kab danecikler iletken olmayıp bu danecikler arasında bu
lunan su iletkendir. Bunun neticesi olarak aşağıdaki hususlar tesbit olu
nabilir. 

Suyun iletkenliği ne kadar yüksek ise kum kitlenin su altındaki 
iletkenliği de o nispette yüksektir. 

Kum kitlesinin daneleri arasındaki boşluğu, yani porozitesi yük 
sek olduğu nispette, iletkenliği de fazladır. 

Eğer p ile kurnun porozitesini ve C. ile de suyun iletkenliğini ifade 
edersek, kum kitlesinin iletkenliği C. aşağıdaki şekilde ifade edilebilir : 

C.=p· . C. (1) 

Yukarıda n boyutsuz bir sayıdır (takriben n = 2). 

Şekil 2 ve Şekil 3 te görüldüğü üzere iki tip elektrod kullanılmışbr. 
A ve B noktaları arasına bir gerilim tatbik edildiği takdirde kum kitlesi 
içinden ve sudan bir elektrik akımı geçer. Her iki nokta arasındaki ~eri
lim V ve akım şiddeti I ölçülmek suretiyle toplam iletkenlik olan 1/R tıl
yin edilebilir. 

Şekil 2 deki hal için, elektrodların muayyen bir aralığı b durumunda, 
akım şiddeti I iki kısımdan müteşekkildir; kum kitle içinden geçen kı
sım lı ve su içinden geçen kısım !2 : 

(2) 

veya tekabül eden dirençler ile : 

I=V(-1 +-1-) 
Rı R2 

(3) 

ve 

_ı_= _ı_ = _!__ + _!__ (4) 
V R Rı R 2 

Diğer taraftan kum kitlenin iletkenliği olan 1/Rı, kum tabakasının 
x derinliğine ve kum kitlesinin C. iletkenliğine bağlıdır. Suyun l/R2 ilet-
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kenliği ise (h - x) mesafesi ile C .. 'ye bağlıdır. Bunun neticesinde toplam 
iletkenlik ı!R genel olarak şöylece üade edilebilir : 

ı 
~ = 'Pı [x.C., (X-h) .C .. ] (5) 

Şekil 3 teki hal için ise toplam direnç R : 

R=Rı+Rı (6) 
veya toplam iletkenlik : 

_ı_ = -=--1--::::-_ 
R Rı+R.ı 

(7) 

ve bu hal için de genel bağıntı 

ı -- = 'P2 [x. C. (x-h) . C .. ] (8) 
R 

olarak yazılabilir. 

Her iki durum içinde, muayyen bir elektdor aralığı b ve yüksekliği 

h halinde, toplam iletkenlik için genel bağıntı (ı) denklemi yardımı ile 

i = 'Pa [x. p" C .. (x-h) . C .. ] (9) 

olarak yazılabilir. Eğer kurnun porozitesi p ve suyun iletkenliği C .. sabit 

kalırsa, bu taktirde sistemin toplam iletkenliği kum tabakasının kalın

lığı x'e bağlıdır. Böylece taban seviyesinin değişimleri elektriksel iletken

liğin değişimine sebep olmaktadır. Bu, alıcının istinat ettiği prensiptir. 

Elektriksel ve elektronik kısmın tertibinde bazı .ehemmiyetli husus

lara riayet edilmelidir. Bunlara aşağıda kısaca temas edilmiştir : 

Elektrodlarda bir polarizasyon olayından sakınmak için alternatif 

akım kullanılmalıdır. Doğru akım veya alçak frekanslı alternatif akım 

ölçümleri bozar. 

Diğer taraftan tecrübeler göstermiştir ki, suyun sıcaklığı 10°C den 
20°C ye yükseldiğinde suyun elektriksel direnci % 30 nisp.etinde bir azal
ma arzetmektedir (1). Bunun neticesi ise, elekrodların hiçbir surette 
yUks.ek gerilim ile yü.klenmemesini gerektirir. Aksi takdirde kalibrasyon 

esnasında elektrodlar etrafında hareketsiz duran su ısı depolar ve akım 
esnasında hareke~ eden su bu ısıyı alır götürür ve neticede kalibrasyon 

hatalı olur. 
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3 - OLÇ"OM SİSTEMİ : 

Alıcı, ölçüm sisteminin en ehemmiyetli bir elemamdır. Şekil 2 ve 3 
te verildiği gibi iki tip alıcı kullanımıştır. Birinci tipte iki adet düşey ve 
ikinci tipte iki adet yatay elektrod kullamlmış ve elektrod malzemesi ola
rak pirinç tel seçilmiştir. 

Birinci tip halinde, eğer kum daneleri çok ince ve elektrodun çapı 

nispeten kalın ise, elektrodlar civarında hasıl olan oyulmalar dolayısiyle 
taban formasyonlarının şekli biraz bozulur. İkinci tipte ise bu mahzur 
bahis konusu değildir. 

Elektrodlar arasındaki ortamın direnci, kum taban seviyesının de
ğişmesi ile değişmektedir. Bu direnç bir Wheatstone köprüsünün bir ele
manı teşkil etmektedir. Köprü devresinin bir yarısı taşıyıcı frekans yük
seiticisinin (carrier frequency amplifier) içinde ve diğer yansı da dışan
da Şekil 4 te görüldüğü gibidir. ; 

Köprü devresinin, tabandaki kum seviyesinin değişimi ile dengesi bo
zulur. Bu denge değişimi gerilimi yükseltilir ve kayıt cihazına kaydedil
mek üzere intikal ettirilir. 

Wheatstcne köprüsü için gerekli akım KWS/ II - 5 taşıyıcı frekans 
yükselticisinden temin edilmiştir (Hottinger Messtechnik Gm bH. Darms
tadt, Germany). KWS/Il - 5'in mühim özelliği geniş hudutlar dahilinde 
yükselticilik kabiliyeti ile iyi bir sıfırlama stabilitesine sahip oluşudur. Bu 

ünitenin ana kısımlan şunlardır : 

a) Köprü devresi için gerekli akımı temin etmek üzere 5 (kc/s) lik 

bir taşıyıcı frekans üretici, 

b) Denge ve ayar elemanlanm ihtiva eden hassas bir ölçüm köprü
sü, 

c) Geniş hudutlar içinde yükselticilik imkanına sahip bir yükseltici, 

d) Taşıyıcı frekansı elimine etmek için bir demodulatör. 

Taşıyıcı frekans yükseltici KWS/ ll- 5 ile irtibatlı olmak üzere He- 4 
(Hottinger) kaydedicisi kullanılmıştır. Kaydedici, termosensitive bir ya

zıcı sistemine sahip olup yazıcı uç siyah şerit üzerinde yer alan ince bir 
plastik tabakayı eriterek kayıt temin olunmaktadır. 

Kayıt ucu keskin bir köşe üzerinde hareket etmekte ve kayıt şeridi 

de yazıcı uç ile köşe arasından kaymaktadır. Bu sayede ordinatlar (amp

litude değerleri) absise (zaman) dikey olarak kaydedilebilmektedir. 
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4 - TATBİKA.T : 

Ölçümün yapılacağı şartlara göre elektrodların büyüklükleri ve ara
larındaki mesafe uygun olarak seçilir. Elektrodlar ölçüm esnasında kötü 
şartlarda dahi herhangi bir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde stabil 
ve sağlam olmalıdırlar. 

Suyun kimyasal bileşimi ve sıcaklığı elektrodlar arasındaki direncin .. 
değişimine sebebiyet verdiklerinden ve her tabii kum karışınıının arasın-
daki boşluk oranı farklı bulunduğundan, ölçümlerden önce sistem kalib-
re edilmelidir. Kalibrasyon, durgun suda ve taban değişimlerinin bekle-
nen hudutlarının kapsamak üzere yapılmalıdır. 

Şekil 5 te, tabanında sürüntü maddesi hareketi bulunan bir .kanal 
içinde yapılmış olan bir ölçümün neticesi verilmiştir. Teşekkül etmiş ta
ban formasyonlarının şekilleri, yükseklikleri ve uzunluklan açık olarak 
görülmektedir. Ordinat (amplitude) ve ahsis (zaman) ölçekleri, kaydedi
cide ölçümlerin icap ettirdiği şartlara göre ayarlanabilir. 

Yapılan ölçümler esnasında kayıt cihazındaki kayıt şeridinin hızı 

0,20 mm./ sn. olarak ayarlanmış idi. Şeridin üst kenannda ise her 50 sa
niyede bir işaret marke edilmiştir. Bu taktirde, absiste 1 cm. lik boy göz
lem yapılan tabanda 10 cm. lik boya tekabül etmektedir. 
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