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ÜÇ· PARAMETRELi LOGARiTMiK NORAL DAGILIM 

1. GiR i Ş 

ihtimal dağılım fonksiyonlarının uygulanmo-
sındaki esas amaç, doğadaki verilerin frekans da
ğılımlorıno teorik dağılım fonksiyonlarının uydu
rulmosıdır. 18u teorik dağılım fonksiyonları eğriler i 

ne uyum, verilerden hesoplanan porometre soyısı 

arttıkca kolayloşır. Bununla beraber porometre 
hesapları verilerden hesaplanon momentlerden 
bulunduğundan, porometre soyısı arttıkca moment
lerin duyarlılıkları azalmaktadır . 

Üç - paramet reli logeritm ik normal dağılım . 
tronsforme edilen değişkenierin normal doğılıırıo 

uyduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu dağılım. 

uygulanmasında normal doğılımo ait tablolor kulla
nıldığındon ve değişkenierin sıfırdon büyük değe,· 

leri icin torifli olduğundan , mühendislik uygulamala
rında çok kullanılmaktadır. Özellikle hidrolojide sen
tetik seri türetmelerde bu dağılımın uygulanması 

oldukca fazladır. 

2. iHTiMAL YOGUNLUK FONKSiYONU 

Eğer bir x değişkeni üç- parametreli logerit
mik normal doğılıma uyarsa. a alt limit olmak üze
re 

y = Ln (x-o) (1 ı 

değişkeni normal dağılımo uyar. Bu x değişkeni 

nin ihtimal yoğunluk fonksiyonu 

f(x) = e 
(x-o) crn y27r 

[Ln (x- ol_-=-ı.ınJ2 

20'n2 
(2) 

olup, .ı,.tn ve crn değerleri dönüştürülan y değ işken 

lerin·in ortaloma ve standord sopmasıdır. 

3. PARAMETRE HESAPLARI 

Bu dağılım fonksiyonunun parometre hesap
larındaki güçlüğü Aitahison ve Brown (1957) be-

(") Yar. Doç. Dr, i.T.Ü. inşaat Fakültesi Ayazağa - istanbul 

Yazan Dr. Atıl BULU (*) 

lirtmişlerdir . Bu güçlük özellik le o alt limi tinin he
sabında ortoya çıkmaktad ır . 

Eğer o alt Jimilinin saptanmasında, elimizde
ki verilerin fiziksel yapısı gözönünde tutularak bir 
değer verilebilirse, y = Ln (x- a) değişkenin i n 

ortaloma ve standord sapma hesobında Kite 
(1976) do detaylı bir şekilde verilen 2- paramet
reli logeritmik normal doğılıma ait yöntemler uy
gulan ı r . 

Yukarıda daha önce bel irti ldiği gibi esas prob
lem o alt Jimilinin soptonmosıydı. Hesoplanan bu 
alt limit dikkate alınarak, y değiş'kenlerinin or
talama ve standord sapması hesaplanır. o alt Jimi
tinin hesobı icin çeşitli araştırıcılar tarafındon bir
çok yöntemler önerilmiştir. Bu yöntemler Sulu 
(1976) ve Kite (1976) do detaylı bir şekilde anla
tılmıştır. 'Bu çalışmamızda bu yöntemlerden en 
önemlileri alınarak, mukayeseleri yapılmıştır. 

4. MOMENT YÖNTEMi 

Bu yöntemde logeritm ik - normal doğılımo 

uyan x değişkenlerinin :ı.;,x. ortolaması (JX, stan
dard sapması ve ~ çarpıklık katsayısı olmak üze
re ilk üç merkezsel momenti kullanılır . a alt li
miti 'kadar ötelanmiş değerlerin değişim katsayı

sı, Cv olmak üzere 

ı.ıx = o + exp !ı.ın + crn2/2) (3) 

crx2 (e 
crn2 

-1) e 2ı.ın + crn2 
(4) 

cv crx 

ı.ıx- o 
(5) 

~ = 3Cv + C} (6) 

yozılabilir. Yukarıdaki ifadeleri kullanoroık yapılo 

cak porometre hes·obındo şu sıra izlenir; x değiş

kenlerinin ı.ıx. crx2 ve ~ değerleri hesaplandıktan 

sonra, ~ çarpıklık katsoyısı (6) ifadesinde yerine 
konularak, iterasyonla bu değeri sağlayon c de
ğeri bulunur. Genellikle (6) ifadesinin bir re~l iki 
kompleks kökü vardır. Cv değeri (5) ifadesinde 
konularak o alt Jimili bulunur. (3) ve (4) denklem
Jeri yardımıyla ıı.ın ve O'n2 değerleri elde edilir. ite-
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resyonla bulunacak yaklaşık çözümler yerine aynı 

denklemlere dayanarak iki araştırmacının önerdiği 

yöntemlerle daha kesin çözümlere gitmek müm
kündür. Bunlar sırasıyla, 

4. o) Kite (1976) Yöntemi 

(6) Oen'kleminin çözümü, 

1- ü// 3 
(7) 

olup, burada 

- tl + ( 1:)2 + 4)1 /2 
w= --- - - ---

2 
(8) 

eşitliğinden elde edilir. (7) ifadesinden Cv bulun
duktan sonra, (5) eşitliği yardımıyla 

aX 
O =[J.X---

Cv 
(9) 

o alt lim.iti hesaplanır. Norma l dağıl ı ma uyan 
transforme edilm iş y = Ln (x- o) değişkenleri 

nin ortalama ve standard sapmaları ise (3) ve 
(4) denklemlerinde bulunan 

Mn 
1 

Ln (ax/ C.) - 2 Ln (C/ + 1) (10) 

an [Ln (Cv2 + 1)]1 /2 (11) 

ifadeleri ile hesaplanır. 

4. b) Bates, C.L., Lettenmoier, D.P. ve Bur
ges, S.J. (1974) Yöntemi 

Bu araştırıcılar elim izdeki verilerden hesap 
edilen ~ çarpıklık katsayısı ve 

c 1 = ~ (12) 
V 1J..X 

C/ değiş im •katsayısını kullanarak, bunların çe
şitli değişim aral ı'kiarına göre o alt tirnitini veren 
çeşitli tablolar vermişlerdir. (6) denkleminin ite
rasyonla çözümü yerine bu tablolardan kolaylıkla 

o alt li m it i buluna'bilir. (10) ve (11) denklemleri 
kullanılarak ıı.n ortalaması ile an standard sapma
sı hesaplanır. 

5. MEDVAN YÖNTEMI 

Sangol ve Biswas (1970), dönüşt ürüten y de
ğişken lerinin o, ıı.n ve an ·istatistiklerinin hesa
bında x değişkenlerinin [J.X ortalama, ax standard 

sapma ve x medyan değerlerinin kullanılması-

nı önermektedir. 

(3) 

4 

ax2 = [exp (an2) - 1] exp (an2 + 2 v.n) (4) 

x = o + exp ([J.n) (13) 

o < x < [J.n 

ifadeleri yazılabilmekted i r. o, [J.n ve an paramet
releri 3, 4 ve 13 denklemlerinden hesap edilebilir. 
Bu denklemlerden [J.n ve an ·i yok edersek, o ya 
göre üçüncü dereceden bir ifade elde edilir. 

,..., 
fJ.X X) + 2a (2 [J.X3- X a x2 -X p.x2 - fJ.X X,2) + 

X2 ax2- v.x4 + [J.x2 X2 = O 

Parametreleri normalize ederek, 

a = 
o 

-- (J 
[ı. X 

= _x_ve ~' = _gx_ 
[J.X [J.X 

(14) ifadesinde yerine koyarak 

(14) 

2 a3 (1 - (J ) + a2 ( ~ 12 + f32 - 5 + 4 {J ) + 2 a 
(2- f3 ~12 - f3- (12 ) + f32 ~2 -1 + f32 = o (15) 

şeklini alır. 

(15) denkleminin çözümü ancak ·iterasyonla müm
kündür. Bates ve diğerleri (1974) çeşitli f3 ve ~ 1 

değerleri icin a'nın hesabına olanak tanıyan tab
Ic lar vermişlerdir. Bulunan a değeriyle o alt limiti 
hesaplanarak, (10) ve (11) denklemleriyle gn or· 
talaması ve O' n standard sapması bulunur. 

6. DiGER YÖNTEMLER 

Parametre hesaplarında yukarıda detaylı bir 
şek<ilde anlatılan yöntemlerden başka yöntemler 
uygulanabilmektedir. Bunlardan o alt limitinin bu· 
lunması iterasyona dayanan Maksimum Benzerlik 
Yöntemi Bulu (1976) da verilmiştir . 

Bir de ·.Kite (1976) da verilen graf.ik yöntem 
bulunmaktadır. Bu yöntemde de a alt Jimilinin 
saptanmasında elimizdeki verilerden geçen bir 
eğriye dayanılmaktadır. 

1. CEŞiıTLi YÖNTEMLERiN KARŞILAŞTIR(IL-
MASI 

Yukarıda anlatılan yöntemler hakkında çeşit

li araştırıcıların vardığı sonuçları şu şekilde özet
leyebiliriz. 

Motolos (1967) ye göre, Moment Yöntemi uy
gulanarak bulunan parametreler kullanılmalıdır. 

Bu parametrelere dayanarak türetifen seriler tari
hi serilere daha çok benzeyecektir. 



Kite (1976) Maksimum Benzerlik Yöntemiyle 
bulunan parametrelerde, standard hatanın az ol
duğunu göstermektedir. Yalnız Matalas (1967) de 
belirttiği gibi, elimizdeki verilerin logar i tmaları 

alınarak parametreler hesaplandığından, bunlar 
kullanılarak türetilan seriler tr<ınsforme edilen 
değişkenlere benzeyecek, tarihi serilere benzeme
yecektir. 

Burges ve diğerleri (1975) medyan yöntemi
nin çarpıklık katsayısı ~ < 5,87 olan değiş'ken

le~i icin uygulanabileceğini göstermiştir . Aynı za
manda (15) denkleminin çözümünden iki reel bi r 
kompleks kök ortoya çıktığını ve bulunan para
metrelerin çok değ işken olduğunu ileri sürmüş

lerdir. Bu araştırıcılar moment yöntemindek i (6) 
denkleminin bir reel kök verdiğ i ni, bulunan para-
metrelerin değişilebilirliğinni çok az o lduğunu 

bulmuştur. Medyan yöntemi çarpıklık katsayısı 

~ < 0,5 değişkenler için daha ı iyi sonuç verdiği 

ileri sürülmektedir. 

8. BU DAGILIMIN TEKERRÜR ANALiZLERiN
DE KULLANILMASI 

Üç - parametreli logeritmik normal dağılım 
ekstrem değerlerin tekerrür analizlerinde çok kul
lanılmaktadır. Özellikle hidroloji bil im dalında 
taşkınların tekerrür analizlerine uygulanmaktadır. 

Chow (1951) tarafından hidrolojik frekarıs ana
lizleri için genel denklem olarak (16) denl-:lemi 
verilmiştir. 

X 
- - = 1 + CK 

!J.x v 
(~6) 

Bu ifadedeki K frekans faktörü, tekerrür ara
lığı .ile analizlerde 1kullanılan ihtimal dağılımları

nın tipine bağlıdır. Logeritmik - normal dağılı;n 

için K frekans faktörü Chow (1965) tarafından 

K 

o-nt- un2j2 
e -1 

(17) 
un ı 

(e -1) ı;ı 

olarak ver i lm i ştir. Bu ifadede t, seçilen bir teker
rür aralığı (ihtimal) için standard normal değiş

ken olup, un transterme edilmiş değişkenierin 

standard ·sapmasıdır. Bu dağılım fonksiyonu için 

un ı 
c v = (e -1) 1/2 (18) 

ifadesini yukarıdaki (17) denkleminde yerine ko
yup düzenlersek, 

K = exp{[Ln(1 + C/ )] 1/ 2. t - [Ln (1+ C/ ) ] / 2}-1 

c v 
(19) 
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elde edilir. Bu ifadeden görüldüğü üzere logerit
mit normal dağılım için K frekans faktörü dağılı

mın değişim katsayısına, aynı zamanda (6) denk
leminden görüldüğü üzere değiş im katsayısıda 

çarpıkhk 'katsayısına bağlıdır. 

1Eiimizdeki lognormal dağılımına uyan örneğin 

fl x ortalaması, ux stondart sapması ve ~ çarpı~-

lık katsayısı, X medyanı, hesaplandıktan sonra, 
hansforma edilen değ işkenierin p.

11 
ortalaması, 

"ıı standart sapması ve a alt limiti bulunur. (5) 
ifadesi kullanılarak bulunan Cv değiş im katsayısı 

ile ,seçilen tekerrür aralığına bağlı olarak tablo
lardan alınan standard normal t değişkeni (17) 

denkleminde yerine 'konarak K fre·kans faktörü 
hesap edilir. Aynı şek i lde (19) denklemiyiade bu
lunabilir. Alınan bu tekerrür aralığındaki debi ise 
(16) denkleminden bulunur. 

9. UYGULAMA 

Bu dağılım fonksiyonunun uygulaması ülke
mizdeki iki akarsuyun yıllık anlık taşkınianna ya
pılmıştır. 'Bunlardan ilki Susurluk nehrinin Döllük 
istasyonu olup, 1938-81 yılları arasındaki 44 yıl
lık taşkınlar alınmıştır . Diğeri ise Kadıncık nehri 
Kara Geçit istasyonunun 1936- 67 yılları arasında
ki 32 yıllık taşkınlarıdır. Bu istasyonda ölçümler 
1967 yılında durdurulmuştur. Bu dağılım fonksiyo
nunun parametrelerinin hesabında moment yönte
mi ile medyan yöntemi kullanılmış, yapılan teker
rür analizleri sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu iki 
istasyon için bu iki yönteme göre hesaplanan is
tatistik parametreler Tablo 1'de verilmiştir . 

TABL0-1 Seeilen iki istesyanun istatistik 
parametreleri 

istatistik 
Moment Medyan 
Yöntemi Yöntemi 

Para
metreler 

1----- -----ı----- ----

Susurluk 
nehri 
Döllük is
tasyonu 
1938- 81 

P., = 786 

" • = 562 
~ = 2.42 

X = 718 

a = 23 a = 1338 
p.11 = 650 p.

11 
= 7,63 

"n = 0.63 0'11 = 0,26 

~ = 2.42 ~ = 0,80 

1----- ----- ----- ----

Kadıncık 

nehri p.
11 

= 95 

Kara Geçit "x = 59 

ista syonu (j = 2,66 

1938 - 69 X= 78 

\ 
a = 15 a = 35 

P.n = 4,16 l'n = 3.76 

0'11 = 0,66 0'11 = 0.82 

~ = 2.62 ~ = 3.92 

5 
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·su parametreler kullanılarak taşkın tekerrür 
analizleri yapılmıştır . Bir örnek olmak üzere Su
surluk nehri Döllük istasyonunda 1000 yıllık taş

kının değerini bulalım. 1000 yıllık tekerrür aralığı 

icin, 

T= 
P (x > Xl 

ifadesinden, P (x > X) ihtimali 

1 
P (x ;> X) =-

T 

1 
--= 0.001 
1000 

(20) 

(21) 

bulunur. (16) denklemiyle bu taşkını hesaplaya
bilmek icin, 'K frekans faktörünü bulmamız gerek
mektedir. P (x > X) = 0.001 ihtimali için t stan
dard normal değişken tablolardan t == 3·.09 olaral< 
alınarak. (17) denkleminde yerine konur. Moment 
yöntemi için durumu incelersek, 

K 
__ [exp (0.63 x 3.09- 0.632/2)]-1 

- -- ==6.797 
[exp (0.632) -1] 1/ 2 

(22) 

olarak hesaplanır. (16) ifadesini düzenlersek. 

X = 11- + _ux -- 11- IK 
X J.LX- Q X 

(23) 

elde edilir. Buradan 1000 yıllık taşkın X = 4497 
m3 / sn olarak bulunur. Susurluk nehri Döllük iı;
tasyonu için moment ve medyan yöntemlerine gö
re bulunan neticeler Tablo 2 de verilmiştir. 

TABLO - 2 Susurluk Nehri Döllük istasyonu 
Taşkın Tekerrürleri 

Moment Medyan 
T Yıl Yöntemi Yöntemi 

X m3 j sn X m3 jsn 

1000 ı 4497 1967 
200 3243 1484 
100 2789 13~M 

50 2338 1296 
25 1937 1198 
10 1441 1059 
5 1093 946 
2 645 760 

Kadıncık Nehri Kara Geçit istasyonu ıçın ya 
pılan hesap sonuçları ise Tablo 3 de verilmiştir. 

6 

TABLO - 3 Kadıncık Nehri Kara Geçit istasyonu 
Taşkın Tekerrürleri 

1 Moment Medyan 
T [Yıl)] Yöntemi Yöntemi 

ı X [m3 / sn] X [m3 / sn] 

1000 586 859 
200 416 560 
100 355 460 
50 297 369 
25 242 286 
10 178 194 
5 133 135 

2 77 68 

10. SONUÇLAR 

Bu çalışmada bulunan sonuçlar şu şe·kilde 

özeti en m iştir. 

1. Bu dağılım fonksiyonunun parametre he
sa plarında üç istatistik kullanıldığından, elimizde
ki verilere daha iyi uyan frekans eğrileri elde 
edilmektedir. 

2. Parametre hesapları icin yukarıda anla
tıldığı üzere çok çeşitli yöntemler verilmekte olup, 
henüz bir üniversal yöntem kabul edilmemiştir. 

3. Parametre hesaplarında bu yöntemlerden 
en fazla medyan ve moment yöntemi kullanılmak

tadır. Medyan yöntemi çarpıklık katsayısı küçük 
olan değişkenlerde uygun sonuc verebilmektedir. 

4. ~ çarpıklık katsayısı, (6) ifadesinden gö
rüldüğü üzere Cv değişim katsayısının bir fonk
siyonudur. Verilen medyan yöntemiyle hesapla 
nan istatistik parametreleri kullanarak bulunan ~ 

çarpıklık katsayısı, tarihi veri lerden hesaplanan 
çarpıklık katsayısında n farklı çıkmaktadır. 

5. Bu dağılımın taşkın tekerrür analizlerine 
uygulanmasında (19) ifadesinden görüldüğü üze
re varyasyon katsayısı kullanılmaktadı r . Medyan 
yöntemiy le bulunan parametrelerin uygulanması 

halinde tarihi verilere uymayan parametreler kul
lanımlış olmaktadır. 

6. Yapılan uygulamalardan görüldüğü üzere 
örnekden medyan yöntemiyle hesaplanan çarpık 

lık katsayısı, tarihi verilerden bulunan değerden 

küçük olduğu zaman, belli bir tekerrür a ralığ ına 

göre bulunan taşkın debisi moment yöntemiyle bu 
lunan değerlerden dalıa küçük çıkmıştır. Çarpıkl ık 

katsayısının hesaplanandan daha büyük olması ha
linden ise debiler moment yöntemiyle bulunandan 
daha fazla çıkmıştır . 

7. Moment yöntemi, tarihi verilerin ortalama, 
standard sapma ve çarpıklık katsayısın ı muhafaza 
ettiğinden daha tutarlıdır. 
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ELEKTRiK ENERJiSi ÜRETiM SiSTEMiNiN EKONOMiK 
KOMPOZiSYONUNUN BELiRLENMESi ÜZERiNE BiR ÇALIŞMA 

Yazanlar Ahmet ALKAN 'inş. Müh. (* ) 

Ferhat TÜRKMAN Dr. Müh. ( *•) 

ÖZET 

Ülkemizin hızlı kalkınına isteğine paralel olarak elektrik enerjisi üretiminin en 
ekonomik yatırımlar yapılarak çözümlenınesi zorunlu görünmektedir. 

Henüz, yaklaşık % JS'i geliştirilmiş olan su kuvveti potansiyelinin yanısıra 
linyit yatakları elektrik enerjisi üretimi için en önemli birincil enerji kayı1aklarını 
teşkil etmektedir. Bu olanakların yanısıra, hızla artan talebi karşılamannı ancak 
nükleer santralların katkısı ile mümkün olabileceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Dahası, zirve güç ihtiyacının karşılanmasında gaz türbinli v.e pompaj biriktirmeli 
santralların da mevcut sisteme ilavesi kaçmılınaz görünmektedir. 

Bu çalışmada, mevcut sisteme hangi tür santrallardan ve ne kadar ilave edil· 
nıesinin en ekonomik elektrik enerjisi üretimini sağlayacağının belirlenmesi amaç
lanmıştır. 

Yapılan çalışmada, 2000 yılmciaki güç ihtiyacı kestirimi 37250 MW'uı 3200Q 
MW'ını hidroelektrik santrallarla, 1000 MW'ını nükleer santrallarla, 4250 MW'ını 

ise gaz türbinli santrallarla karşılamanın en ekonomik olacağı sonucuna ulaşıl

mıştır. 

Kısıtlı veı·ilerle ve basitleştirici bazı varsayunlarla yapılan bll çalışmanın ka
ba kantitatif sonuçları, diğer .elektrik enerjisi üretim santrallarına kıyasla hidro
elektrik santralların çok dalıa hızlı geliştirilmesinin ekonomik olacağını göster
mektedir. 

1. SANTRAL BEDELLERi VE KWh ÜRETiM 
MALiVETLERi 

1.1. Hidroelektrik Santralların Yatı rım ve 
KWh Üretim Maliyetleri 

alı n m ı ş tır . Değişik tarih lerd e pl an l a m ası ya pı lmış 

santra l ları n maliyet leri, inşaa t malzemeleri topta n 
eşya fi a t ları indeks_inden ya rarlanılara k 1984 yıl ı 

sonuna aktarılmıştır. Bu işlem sonucunda hidro
elektrik santrallar icin 1984 bazında ortalama ya
tırım bedeli 503 x 103 TL/ KW olarak sap tanmıştır. 

Ül kemizdeki hidroelektrik santralların yapım 
mal iyeti nin gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi 
içi n 1979 - 1990 y ı l l a rı a ras ı nda p lanla mas ı ya p ıl

mış 264 hidroelektrik santral (D.S.i., 1980) esas 

ı·ı Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendi sli k - Mimarlık Fa
kültesi .!nşaat Mühendisliği Bölümü 

ı ·· ı Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik- Mimariık Fakül
tes i I nşaat Mühend i s l iği Bölümü 

Aynı santralların kurulu güç ve enerçi üretim
leri kulla nı l arak ortalama yük fa ktörü 0.361 olarak 
bul u nmuştur . 

Ortalama yük faktörü olan 0.361 değerine 

karş ı gelen 503 x 103 TL/KW orta lama yat ı rı m 

bedelinin yarısı baraj ve benzeri yap ı ma liyetleri
nin o l uştu racağı ve bu değeri n yük faktörü ile 
değişmeyeceği kdbul edi l mişti r . 
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Santral maliyetini oluşturan yatırım bedelinin 
diğer yarısını ise santral binası, türbin, jeneratör 
gibi elektrik enerjisi üretimi ile doğrudan bağıntılı 

olan yapılar teşkil ettiğinden, inşa maliyetinin yük 
faktörü ile değişeceği açıktır. Bu nedenle O'dan 
1'e kadar 0.1 aralıklarla değişen yük faktörleri için 
bu tür yapıların, aynı enerjiyi üretecek şekilde 

maliyetleri hesaplanmıştır. Bu hesaplama sırasın 

da santral binasının baraj maliyeti çıktıktan son
ra kalan maliyetin % 45'ini, santral teçhizatının 

ise % 55'ini teşkil edeceği kabul edilmiştir . Ça
lışmada incelenen diğer santral türleri için de ay
nı kabulün geçerli olacağı varsayılmıştır. Şekil 

1'de KW kurulu güç maliyetinin yük faktörü ile 
değişimi verilmektedir. Hidroelektrik santrallarda 
KWh enerji üretim maliyetinin beli rlenmesi ıçın 

KW başına güç yatırım bedelinin yıllık maliyetinin 
belirlenmesi gerekmektedir. 

Birim güç yatırım bedelin in yıllık maliyeti, 
santralın, baraj, santral binası ve santral teçhizatı 
olarak üç ana yapı grubundan oluştuğu gözönün
de tutularak hesaplanmıştır. Her yapı grubunun 
ekonomi·k ömür, ortalama yenileme süresi, yenile-

me oranı ve yıllık bak ım oranları Tablo 1'de veril

miştir. 

TABLO - 1 Santralı Meydana Getiren Yapıların Ekonomik Ömür, Yenileme Süresi, 
Yenileme Oranı ve Bakım Oranları (Öziş, 1983). 

Ömrü Yenileme 
Tesis 

(Yıl) Süresi (Yıl) 

Baraj 150 45 

Santral binası 75 45 

Santral teçhizatı ı 35 35 

Birim güç yatırım bedelinin yıllık maliyetinden 
yararlanılarak KWh enerji üretim maliyetleri he
saplanmıştır. Şekil 1'de KWh enerji üretim mali
yetinin yük faktörü ile değişimi de verilmiştir. 

fl / kWtı lOb l1 / KW 

7U U 1 .2 
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Şekil- 1 : Hazneli H.E.S. ler icin KW maliyetinin ve 
KWh maliyetinin yük faktörüne göre 
değişimleri. 

1.2. Linyit Yakıtlı Termik Santralların Yatırım, 

Yakıt ve KWh Başına Enerji Üretim Ma
liyeti 

Linyit yakıtlı termik santrallarda literotürde 
verilen 17500 TL/KW inşaat maliyeti (Erke, 1978). 
1977 yılı boz alınorak 1984 yılı için 350 x 103 TL/ 
KW hesaplanmıştır. 

Ortaloma yük faktörü olaraK 0.685 değeri 

(Erke, 1878) dikkate alınmıştır. 

10 

Yenileme Bakım 

Oranı KyiK
0 

(%) Mb (%) 

2 ı 0.2 

5 ı 3 

100 3 

Bu değerler kullanılarak değişik yük foktörleri 
ve iskonto oranları için yıllık yatırım maliyetleri 
hesaplanmıştır. 

Beyşehir Termik Santralı Fizibilite Raporun-
dan (T.E.K, 1985) alınon değerler kullanılarak ya
kıt masrafı 12 TL/ıKWiı olarak belirlenmiştir. 

Santralın yük foktörüne göre yakıt mosrafının de
ğişimi literotürde verilen (Kuiper, 1971) oranların 

geçerli olacağı varsayımıyla 12 TL/ KWh esas alı

norak hesaplanmıştır. 

Değişik yük faktörleri için yıllık yatırım ma
liyeti ve yakıt masrafları kullanılarak 1 KWh ener
ji üretim maliyeti hesaplanmıştır. Şekil 2'de linyit 
yokıtlı termik santralların KW kurulu güc maliye
tinin ve KWh enerji üretim maliyetinin yük foktör
lerine göre değişimi verilmiştir. 
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Şekil- 2 : Linyit yakıtlı termik santralların KW 
maliyetinin ve KWh maliyetinin yük fak
törüne göre değişimleri 



1.3. Gaz Türbinli Santralların Yatırım, Yakıt 

ve KWh Üretim Maliyeti 

Gaz türbinli santralların literatürde verilen 
6250 TL/KW inşaat maliyeti (ERK'E, '1978), 1977 
yılı baz alınarak 1984 yılı için 200 x 103 TL/ KW 
olarak hesaplanmıştır. 

Ortalama yük fa·ktörü olarak literatürde veri 
len, 0.057 değeri ~ERKE, 1978) alınmıştır. Bu de
ğerler kullanılarak O'dan 1'e kodar 0,1 aralıklarla 

değişen yük faktörleri için yıllık yatırım maliyetle
ri dikkate ·alınan iskonto oranlarına göre hesap
lanmıştır . 

Yakıt masrafı olarak 0.057 yük faktörüne kar
şı ·gelen 0.344 gr/KWh değeri kullanılmıştır. Aliağa 

Rafinerisinin 16.4.1985 tarihindeki mazot satış f i
atından (150.03 TL/Kg) hareketle 51 .61 TL/KWh 
ya'kıt masrafı hesaplanmıştır. Bu değerin santral 
özelliğinden dolayı yük faktörüne göre değişmeye
ceği varsayılmıştır. 

Yıllık yatırım maliyeti ve yakıt masrafları kul
lanılarak 1 KWh enerji üretim maliyeti hesaplan
mıştır. Şekil 3'te gaz türbinli santralların KW ku 
rulu güc maliyetinin ve KWh enerji üretim maliye
tinin yük faktörüne göre değişimi verilmiştir . 
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Şekil- 3 : Gaz türbinli termik santralların KW ma
liyetinin ve KWh maliyetinin yük faktö
rüne göre değişimleri 

1.4. Fuel - Oilli Termik Santralların Yatırım, 

Yakıt ve KWh Üretim Maliyeti 

Fuel - Oilli termik santralların literatürde ve
rilen 15000 TL/KW inşaat maliyeti (ERKE, 1978) 
1977 yılı baz alınarak 1984 yılı icin 450 x 103 TL/ 
KW olarak bulunmuştur. 

Ortalama yük faktörü olarak literatürde ve
rilen 0.742 değeri (ERKE, 1978) kullanılmıştır. 

Ortalama yatırım bedeli ve ortalama yük fak
törü kullanılarak O'dan 1'e kadar 0.1 aral ıkl arla 

değişen yük faktörleri icin yıllık yatırım maliyet
leri dikkate alınan iskonto oranlarına göre hesap
lanmıştır. 

Yakıt masrafı literotürde veri len 266.3 gr/ 
KWh değeri (ERKE, 1978) ile Aliağa Rafinerisi 6 
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nolu fuel - oil fiatı (16.5.1985'de 85.69 TL/Kg) kul
lanılarak 0.74'2 yük faktörü için 22.82 TL/KWh he
saplanmıştır. 

Yük faktörüne göre yakıt masrafının değişimi, 

literatürde verilen (KUiPER, 1971) oranların ge
çerli olacağı varsayımıyla 22.82 TL/ KWh değeri 

esas alınarak hesaplanmıştır. 

'Değişen yük faktörleri için yıllık yatırım ma
liyetleri ve yakıt masrafları kullanılarak 1 IKWh 
enerji üretim maliyetleri hesaplanmıştır. Şekil 4'de 
fuel - oilli termik santralların KW kurulu güc mali
yetinin ve KWh enerji üretim maliyetinin yük fak
törüne göre değişimi verilmiştir. 
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Şekil- 4 : Fuel - Oilli termik santralların KW mali
yetinin ve KWh maliyetinin yük faktörü
ne göre değişimleri 

1.5. Nükleer Santralların Yatırım, Yakıt ve 
KWh Üretim Maliyetleri 

Farklı eserlerden faydalanılması durumunda 
sonucların çelişkili olması nedeniyle bu bölümde 
de litera türde nükleer santrallar için verilen 27500 
TL/ KW ' inşaat maliyeti [ERKE, 1978) 1977 yılı baz 
alınarak 1884 yılı için 566 x 103 TL/ KW olarak bu
lunmuştur. 

Ortalama yük faktörü olarak yine aynı lite
ratürde veri len 0.800 değeri alınmıştır. 

Yakıt masrafı olarak literatürde verilen 1.55 
krş/KWh değeri (ERKE, 1978) 1977 yılı baz alı

narak 1984 yılı icin 0.32 TL/ KWh bulunmuştu r. 

Şekil 5'de nükleer santralların KWh enerji üretim 
maliyetinin yük faktörüne göre değişimi verilmiş 

tir. 

ft./KN~ 
LOO 
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Şekil- 5: Nükleer santralların KWh maliyetinin 
yük faktörüne göre değişimleri 
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2. EKONOMiK SiSTEM 
LENMESi 

YAPISININ BELiR-

2.1. 2000 Yılındaki Yük - Sürek Eğrisi 

2000 yılında 233,2 x 109 KWh/yıl enerji ·ihti
yacı tahmin edilmektedir. (ERKE, 1978). Bu ener
ji ihtiyacı periyodik aylık üretim hedefi katsayıları 

(BEINZEDEN, 197·5) kullanılarak aylara, dağıtıl 

mıştır. Bu değerler kullanılarak 2000 yılında oluş

ması 'beklenen yük - sürek eğrisi elde edilmiş ve 
Şekil 6'da verilmiştir . 

40 ___ .... -- ... . Gaz. turblnJt •antraJ 

NukJeer santra l 
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Şekil- 6 : 2000 yılında oluşması beklenen yük- sü
rek eğrisi ve ekonomik sistem yapısı 

değerleri 

2.2. En Ekonomik Sistem Kompozisyonu 

En ekonomik sistem kompozisyonunun belir· 
lenmesi iskonto oranı % 10 için yapılmış iskonto 
oranı % 10 için yük faktörü- birim enerji üretim 
maliyeti ilişksiini gösteren Şekil 7'de incelendiğinde 
gaz türbinli santral - nükleer santral - hidroelektrik 
santrallardan oluşan bir sistemin en ekonomik 
enerji üretebileceği görülmektedir. Buna göre 2000 
yılındaki güç ihtiyacının 32 x 103 MW'Iık bölümü 
hidroelektrik santrallarla, 4.25 x 103 MW'Iık bölümü 
gaz türbinli santrallarla, 1 x 103 'MW'Iık bölüm ü 
nükleer santrallarla karşılanması gerektiği ortaya 
çıkmıştır. Şekil 6'da 2000 yılında güç ihtiyacının na
sıl karşılanmasının ekonomik olacağı gösterilmisti ~. 

Ancak değişik iskonto oranla rının bu dağılım ~tki
leyeceği açıktır. 

3. SONUCLAR 

Bu çaılşma, dikkate alınan iskonto oranların

da (i = % 5, % 10, % 15, % 20) birim enerji üre
tim maliyetinin yaklaşık 0.2 den büyük yük faktör
leri için en düşük olanın hidroelektrik santrallar ol
duğunu belirlemektedir. 

12 
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Şekil-7: iskonto oranı i = % 10 ıçın yük faktörü 
ve birim enerji üretim maliyeti Ilişkileri 

Türkiye'nin ekonomik hidroelektrik potansiye
linin 110 TWh/yıl, mevcut ve planmış hidroelektrik 
santralların ortalama yük faktörünün 0.361 oldu
ğu gözönüne alınırsa ; 32 x 103 MW'Iık güç hidro
elektrik santrallarla karşılanabilecek mertebede
dir. 

Linyit yakıtlı termik santralların ortalama MW 
güç yatırım bedelinin hidroelektrik santrallarda ol
duğu gibi daha detaylı incelenerek belirlenmesi 

ve bunun yanında hidroelektrik santralların bugü

ne kadar fayda masraf oranları büyük olonların 

gerçekleşiiriimiş olması dolayısı ·ile gelecekte ya

pılacakların birim maliyetinin daha fazla olacağı 

düşünülürse, linyit yakıtlı termik santralların hid

roelektrik santrallar lehine olan sonucu bir mik

tar değiştirilebileceği düşünülebilir. 

Nükleer santralların KW güç yatırım ve KWh 

enerji yakıt bedelleri detaylı araştırılarak sıhhatli 

şekilde belirlenmesi sonuçları etkileyebilecek ni

telikte görülmektedir. 

Kısıtlı verilerle ve basitleştirici bazı varsayım

lario yapılan bu çalışmanın kaba kantitatif so

nuçları diğer elektrik enerjisi üretim santraliarına 

kıyasla hidroelektrik santralların cak daha hızlı 

geliştirilmesinin ekonomik olacağını belirlemekte

dir. 
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KARMASlK HiDROLiK SiSTEMLERDE OLUSAN . . 
SU DARBESiNiN BiLGiSAVAR KULLANILARAK BELiRLENMESi 

Yazan Dr. M Şükrü GÜNEY(* ) 

ÖZET 

Karmaşık hidrolik sistemlerin projeZendirilmesi safhasında yapılması gereken 
su darbesi hesabı, bilgisayar kullanılarak çabuk ve hassas bir şek ilde yapılabil
mektedir. Su darb esini tanımlayan denklemler doğrudan integre edilemediğinden, 

karakteristikler yöııtemi ve sonlu farklar kullamlarak say ısal çözüm elde edilebil
mektedir. 

Bu çalış111ada; önce su darbesini tanımlayan temel denklemler ve sonlıı faı·k

lar cinsinden yazdışları ile smır şartlarma ait örnekler hatırlatılmaktadır. Farklı 
özelliklere sahip borular ve çeşitli elemanların ( hazne, vaı1a, po m pa, hava ka za
nı, ) değişik bağlantılarından (seri, paralel, dal/anan, ) meydana gelen kar
maşık hidrolik sistemlerde oluşan su darbesinin bilgisayar yardımıyla hesabı için 
yapılan kabııllerle elde edilen denklemler ve karakteristikleı- yönteminin kııllaıııl

ınası ile ilgili tamamlayıcı ilave bilgilerden sonra, çeşitli hidrolik sistemler için 
hazırlanmış olan değişik bilgisayar programlarından bazılarının sonuçları veril
mektedir. 

1. GiRiŞ 2.1 . Dinamik Denklem 

Bir hidrolik sistemde işletme rejimi genellikle 
zamanla değişmeyen (permanan) bir rej im ol
makta, ancak; sistemin herhangi bir noktasında 

akım şartlarının değişmes i, zamanla değişen (per
manan olmayan) ve sürtünmenin yarattığı sönüm
lenme nedeniyle geçici karakter taşıyan bir rejim 
oluşturmaktadır. Genellikle debinin değişmesinden 

kaynaklanan aşırı basınclar, su darbesi olarak 
anılmaktc olup, yüksek basınç (sürpresyon) ve 
alçak basınç (deprasyon) dalgaları debi değişik

liğinin oluştuğu enkasitten başlayarak büyük bir 
hızla sistemde yayılmaktadır. Her ne kadar su 
darbesinin mevcut alduğu süre permanan rejimin 
hüküm sürdüğü süreye nazaran çok küçük ise de, 
oluşan fiziksel olaylar boruların boyutlandırılma 

sında ve arızalarının sebebleri arasında çok önem 
taşıdıklarından, su darbelerinin incelenmesi pratik 
açıdan büyük önem taşımaktadır.(1). 

3 H 3 V 3 V VIVI 
g - - + V--+- -- +>---- =0 (1) a x a x at 2D 

2. TEMEL DENKLEMLER~ 

Su darbesi olayı dinamik denklem ve sürekli-
lik denklemi kullanılarak tanımlanabilmektedir 

(1 ı. (2). 

(') !Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakül
tesi Inşaat Mühendisliği Bölümü Bornova- IZMIR 

şeklinde ifade edilmekte olup x: absis, t: zaman, 
H (x, t) : piyezometre ko tu, V (x, tl: eksenel hız, 

g: yercekimi ivmesi, >-.: sürtünme katsayısı, D: 
boru iç çapı anlamına gelmektedir. 

2.2. Süreklilik Denklemi 

3 H 3 H a2 3 V 
V -- + - - + - - --- V sin a = O (2] ax at g ax 
şeklindeki bu denklemde a: pozitif eğimli borunun 
yatayla yaptığı acıyı, o: basınç dalgalarının ya
yılma hızını simgelemektedir. 

K: hacımsal elastisite modülü, .p: yoğunluk, E: Yo
ung modülü, e: boru et kalınlığı, D: boru iç çapı, 

C ı: borunun bağlan tı şeklini ifade eden katsayı 
olmak üzere basınç dalgalarının yayılma hızı 

K/.p 
o-ı = -----,---,.......:...:........ ___ _ 

1 + [ (K/ E) (D/ e) ] Cı 

formülüyle ifade edilmektedir. 

Problem ; çeşitli (x. tl değerleri icin 
değerlerinin belirlenmesidir. 

[3) 

(H , V) 
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3. KARAKTERiSTiKLER YÖNTEMiNiN KUL-
LANILMASI 

Su darbesini ifade eden (1) ve (2) denklem 
leri doğrusol olmoyan kısmi diferansiyel denklem
ler olup, doğrudon integre edilememekte, ancak 
bu iki diferonsiyel denklemin çözümü olon fonksi
yonlar bunların her türlü doğrusol kombinezonu 
nun do çözümü olmoktodırlor(1) . 

Karakterist ikler yöntemi uygulonorak adi di
feronsiyel denklemler elde edilmektedir. 

Bu yöntemin uygulanmasıyla, 

dx 
--= V + o 

dt 
(4) 

Pozit if eğ i m li karakteristiği (C + ) boyuneo geçerli 

~~+ ~+ l-.VIV I _~V si n a= O 
o dt dt 20 o 

ve 

dx 
--= V-o 

dt 

(5) 

(6) 

negatif eğilimli karakteristiği (C - ) boyuneo ge
çerli 

o 

dH dV -.v1v1 g 
- + - + -- + - V sin a 
dt dt 20 o 

g 

denklemleri elde ed ilmekted ir. 

Pratikte V « o olduğundon 

dx 
- -= ± o 

dt 

o (7) 

(8) 

yozılobilmekte ve bu durumda karakteristikler Şe
kil 1'de gösterild iği gibi birbi rlerine paralel iki doğ
ru ailesinden oluşmoktodır/ 1 /. 

i-1 i+! N•l 

Şekil - 1 (x, t) düzleminde karakteristikler. 
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4. DENKLEMLERiN SONLU FARKLAR CiN-
SiNDEN VAZILIŞI 

Bir su darbesi probleminin çözümü genellikle 
= O anına karşılık gelen permonon rejim şort

lo rıy lo boşlomo kto; ı = O için bütün H ve ;\ de
ğerleri bilinmektedir. L uzunulğundoki boru N eşit 
parçaya bölündüğünde ~x = L/N ve M = t.x j o 
sabit aralı k ları elde edilmekte, sıras ı yla ı =D.. t , 
ı = 2 D..t ... . onlarındaki H ve l-. değerleri hesap
lonmaktadı r (Şekil 1). 

dx/ dt = o karakteristiği boyuneo geçerli olon 
(5) denkleminin A ile P ve dx/ dt = -o karakte
ristiği boyuneo geçerli olon (7) denklemin in B ile 
P arasında integrosyonu sonunda HP ve Q P bil in
meyenlerinin hesabı için k ullanılan 

si n a t.x 
- -a-s- OA = o (9) 

o t.t.x 
HP-H8 - -- (OP-08)- - - 0 8 I0 6 j -

gS 2gDS2 

sin at.x 
-

0 
S- 0 8 = O (10) 

denklemleri elde edilmekte olup, S boru kesit ala 
nını simgelemektedir. 

i indisil P noktalarındaki H ve Q değerleri 

( 
o sin a t.x ) 

H =H + --+----
p, i -ı gS o S 

- >. t.x o . ı o . ı - _ a_ o 
2g os~ ı -ı ı - 1 gs p , 

o 
i-1 

(11) 

H = H +(-o-+ sin a~) 0 . 
p , i + ı gS o S ı + ı 

t. t.x . ı a + o ı Q +-- Q . 
2gDS2 i + ı ı i + ı gS Pı 

(12) 

bağıntıları çözülerek elde edilmektedir. 

5. SINIR ŞARTLARI 

Şekil 1'de görüldüğü gibi (ı) indisli menbo 
noktası icin sadece negatif eğimli karakteristik 
boyunca geçerli olon (12) bağıntısına benzer bir 
bağıntı, (N + ı) indisli') monsop noktası icin ise 
sadece pozitif eğimli karakteristik boyuneo geçerli 
olon (11) bağıntısına benzer bir bağıntı yazılobil

mektedir. Bilinmeyen soyısı iki olduğundan menbo 
ve mansap noktalarının herbiri icin ikinci bir denk
lem gerekmekte, bu ikinci denklem sınır şartıyla 

elde edilmektedir. 

Sınır şortları olarak aşağıdaki örnekler verilebi
lir / 2/ : 



o) Sabit seviyeli bir hazne 

HP, = Hh (Hh : haznedeki su kotu) (1 3) 

b) Seviye değ i ş i mi bilinen bir hazne 

örneğ i n bir sinus dalgası şeklinde salınım söz
konusu olursa 

(14) 

şeklinde yazılabi len sınır şartında, aH dalganın 

genliğini, w acısal hızını temsil etmekted ir. 

c) ıQ (t) ifadesi bilinen bir pompa 

Örneğin ; a P, = 0 0 + aa\sin wt \ (15) 

şek li nde bir sınır şartı verilebilmektedir. 

d) (H, aı karakteristik eğris i bil inen bir 
santrifüj pompa 

Hp, = H, + a p, (a , + a2 0 0.) (16) 

şekl inde yazılabilen sınır şartında H,: 
pompanın «Shutoff» yükü, aı ve a2 karak· 
teristik eğriyi tanımlayan sab itlerd ir. 

e) Kapalı bir uc 

(17) 

yazılabilmektedir. 

f) Vana 

O - ·0 • j H PN+ ı - o'TV · 
PN+ ı -ı:ç-' 

CA. 
r= ---

(C A) 0 

(18) 

şeklinde ifade edilebilen sınır şartında 0 0 ve H0 
permanan rejime ait değerleri, C debi katsayısını, 

A. vananın mevcut acı·klığında ·kesit alanını, (CA.J 0 
permanan rejimde (C A.J çarpımının değerini gös
termektedir. 

Vana kapanma kanunu, tc vananın tam kapan
ması için gerekli zamanı göstermek üzere; 

t 
r= (1-- ) m 

tc 
(19) 

şeklinde •kabul ed ilebilmekte, m vana kapanma 
üssünü göstermekted ir. 

g) Orifis 

Vana icin verilen denklem r 

lanılabilmektedir. 

6. KARiMAŞlK SiSTEMLER 

ı alınarak kul-

Birden fazla boru ve çeşit li elemanlar ihtiva 
eden sistemlerde her boru ve sınır şartı sistemin 

DSI liEKN-iK BÜLTENI 1986 SAYI s.J 

diğer bölümlerinden bağımsız olarak ele alınmak

ta, ancak uc şortlarının birleşen boru veya diğer 

sınır elemanlorıyla uyumlu olması gerekmektedir. 
Farklı özelliklerdeki boruların birleşim kesi-

dinde tüm zamanlar için süreklil ik denkleminin 
gerçekleşmesi, ayrıca hidrolik eğim icin tek bir 
değer mevcut olması gerekmektedir. 

Birçok boru ihtiva eden sistemler icin kullo
nılacak çift indisin ilki boru numarasını, ikincisi 
borudaki kesit numarasını temsil etmektedir/2/. 

6.1. Seri Borular 

Şekil 2'de gösterilen b iri eşi m kesiminde; (1) 
borusunda (11) denklemi, (2) borusunda (12) 
denklemi geçerli olmaktadır. 

Şekil - 2 : Seri borular. 

o = 0 
PSN ' l P 2 . ı 

(20) 

H =H 
PSN ' l p :2.ı 

(21) 

şeklinde yazılan süreklilik denklemi ve hidrolik 
eğ imin aynı değerde olması şartı kullanılarak bi
linmeyenler belirlenebilmektedir. 

6.2. Dalianan Borular 

Şekil 3'te gösterilen (1) ve (2) boruları icin 
(11) denklem i, (3) ve (4) boruları icin (12) denk
lemi •kullanılarak ve süreklilik denklemi ile aynı 

hidrolik eğim değeri nin ( = HP) mevcudiyet! şar
tı : 

o + O = o p + Q p 
P,wı 0 2 .NS 3. ı 4. ı 

H = H = H = H = HP PSN ' l P2.NS 
p 

3. ı 
p 

4 . ı 

yazılarak bilinmeyenler hesaplanabilmektedir. 

CD - , 
C 

1
NS . _, 

Şekil - 3 : Dalianan borular. 

(22) 

(23) 

17 
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6.3. Paralel borular ve şebekeler 

Seri bileşimler ve dalianmaiar ihtiva eden bu 
tip şebekelerde yeni bir denkleme gerek kalma
dan, yukarıda verilen sınır şartlarına benzer sınır 

şartları yazılarak bilinmeyenler hesaplanabilmek· 
ted ir. 

6.4. Hat üzerinde bir vana 

Şekil 4'te gösterilen akım yönünde: 

Ters akım durumunda ise; 

O = O =- 00 
T • IH--ı:ı- (25) 

P 2. 1 P ı. NS y H:V P 2.1 PJ.NS 

-x 

c· 
ı 

~~ı 

_h.!_ı_ J 
NS 

~c
lll_~~ 
1 

-- !~! 
Vana 

Şekil - 4 : V ana ihtiva eden borular. 

yazılabilmekte (11) ve (1'2) denklemiyle birleştiri
lerek bilinmeyenler hesaplanabilmektedir. 

6.5. Devreye giren bir santrifuj pompa 

Pompanın devreye girmesi süresinde şayet 
pompa ve motor bilinen bir şekilde hızlanıyorso, 

hız de~işim,inin et·kisi homolog şartlar kullanılarak 
sınır şartında hesaba katılabilir. 

H 
-- =sabit 

a2 

o 
- - =sabit 

a 
(26) 

şeklinde yazılan homolog şartlarda; H : pompada
ki yük artışını, a : hız oranını simgelemektedir. 
Pompanın devreye girmesi süresinde genellikle a 

nın O da 1'e kadar doğrusal olarak değiştiğ i varsa
yılrnokta ve Şekil 5.a daki pompanın karakteristik 
eğrisi homolog formda 

HP2 . ı- Hpı.Ns = a2 Hs + a ı a 

Q pl.NS + 0 2 0 2 
pl.NS 

şeklini almaktadır. 

18 

(27) 

ta 1 

l b 1 

Şekil - 5 : Santrifuj pompa ihtiva eden borular. 

(27) bağıntısı, (11) ve (12) bağıntılarıyle birleşt i· 

rilerek OPJ.Ns lbelirlenebilmektedir. 

Şekil 5.b'de olduğu gibi pompanın doğrudan 

bir hazneden emmesi durumunda (11) denklemi ol· 
mayacağından daha basit bir ifade elde edilmek· 
tedir. 

6.6. Kısa zorular ve bağlantı parçaları 

Uzun sistemlerdeki kısa borular (Şekil 6) ve 
ana boruları değişik elemanlara (örneğin su dar· 
besini önleme cihazına ) bağlayan bağlantı par· 
caları elastlk olmayan ve sıkışmaz akışkan ihtiva 
eden elemanlar olarak gözönüne alınabilirler. Bu 
varsayım yapıldığında sistemin bu bölümünün 
elastisitesi oteleti .kadar önemli olmamakta, sıvı 

kütlesi bir tkatı elsim gibi işlem görmekte ve bu 
eleman icin 

6CD 
, .. Lı 

~ ~2) -
n Kesit Alanı 

J 

d V 
dt 

o 

Az 

·ı 
: Q) 

~ L_ __ 

Şekil - 6: L:ı uzunluğundaki kısa boru 

(28) 

s 

şeklinde yazılabilen ha~eket denkleminde F
1 

ve F
3 

elemanın sol ve sağ tarafında etkiyen basınç kuv. 
vetlerini F. ise sürtünme kuvvetini simgelemek
tedir. 



A2 lı 
HnNs - Hp3. ı = H3.ı - H ı.Ns + -

g02A 22 

2lı 
0 2I021- - - (02 - p (29l 

gAı ~ t 

denklemi (11) ve (12) denklemleriyle b i rleştir i l e 

rek bilinmeyenler hesaplanabilmekted ir. 

6.7. Küçük Hacımlar 

Şekil 7'de gösterildiği gibi V hacmına karşı

lık gelen bölgede bütün anlar için aynı yükün 
mevcut olduğu, sürtünmenin küçük ve ihmal edi
lebileceği düşüncesinden hareket edilip, ataJet et
kilerin elastik etkilerden çok daha az önemli ol
duğu göz önüne alınarak 

L [~1-~a_,~_:ıı_~ --.,..._S 

Şekil - 7 : Küçük hacım (V) 

Kat K At 
HP= H + --0 + - - 0 (y = .p g) (30) 

2Vy 2Vy P 

Hp ve QP değişkenleri arasında doğrusal bir 
bağıntı veren denklem elde edilmekte, (11) ve (12) 
denklemiyle birleştirilerek kolayca çözülmekted ir. 

6.8. Basit hava blriktiriclsi 

Şekil S'de gösterilen basit hava biriktir icisinde 
bütün anlar iiçn aynı basıncın mevcut olduğu, sı

vının sıkışabilirliğinin hava sıkışabilirliği yanında 

ihmal edilebileceği kabul edilmekte, ataJet ve sür
tünme ihmal edilmektedir. Havanın; 

HmVn = Sabit 

--- Piyezometrq 
çizgisı 

Hp r- - - ' -- Hava 
ı ""'i hac mı 

-. r----v-v"'--' 
• ı t ı 

,..----+--+_ıl_ - - _jc._ ___ --: ....... 

CD - 0 

Şekil 8 -8 : Basit hava biriktiricisi 

(31) 
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reversible politropik bağıntısına uyduğu varsayıl

moktadır. ~u bağıntıda Hm = HP - z + H (mut

lak yük), H : barometrik yük, V : hava hacmi, n : 
politropik üstür. Mükemmel gaz varsayımıyla izo
term ak ı m durumunda n = 1, izantropik akım du
rumunda ise n = 1.4 olmakta, hesaplarda genel 
olarak n = 1. 2ortalama değeri kullanılmaktadır. 

o +o 
H + H-z) (V- .:lt P )" = sabit (32) 

p 2 

denklemi, süreklilik denklemi ve (11). (12) denk
lemleriyle birleşt i rilerek bilinmeyenler hesaplana
bilmektedir. 

6.9. Hava Kazanı 

Şekil 9'da gösterilen (3) bağlantı borusu için 
(29) denklemi kullanılmakta, hava kazanı için 
(32) denklemine benzer 

(H +H-z) (V-
0

P3 + 0 3 .:lt) n = sabit (33) 
p 4 2 

bağınıısı yazılabilmektedir. 

(11 l ve (12) denklemlerine ilave olarak; 

o =0 +0 
P l.NS P 3 P 2.1 

Piyez ometre 
ci z çıisi 

- ---- ---,..-

Hava 
hacmi 

1/' 

l 
Q) 

(i) - : Hp~-

NS 

z 

Şekil - 9 : Hava kazanı 

(34) 

şeklinde yazılan süreklilik denkleminden yararlanı 

lerak Opı . Ns OP2. ı , Op3 ve HP ve Hp4 bilinmeyenleri 
hesaplanabilmektedir. Bir sonra'ki zaman aralığına 

geçmeden önce V hava hacminin hesaplanması 

gerekmektedir. 
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6.10. Boğuntulu denge bacası 

Boğuntunun C0 debi katsayısı akım yönünün 
A 

bir fonksiyonu olmakta; bocoyo doğ ru akım du· 
rumundo 

(35) 

ters akım durumunda ise 

(36) 

yozılobilmektedir. 

Alan A3 

Q) 

r-----""'-<..L<f-" 

tp3 
NS 

Şekil - 10 : Boğuntulu denge bacası 

Şekil 10'da gösterilen notasyonlorla, 

dl:ı 0 3 
-- ==-- (37) 

veya 

Qp + 0 3 
_ _::3 ___ .:lt 

2 .:l3 
(38) 

şeklinde yazılan süreklilik koşulunda L' 3 ile H ora
sında bir ilişki kurmak içni farklı ik i durum gözö
nüne alınabilmektedir. 

'Denge bocasındo enkesitin büyük, bu nedenle 
de düşey hızların küçük olması durumunda; otalet 
ve sürtünme kuvvetleri ihmal ed ilerek hidrostatik 
basınç değişimi kabuluyle, 

(39) 

denklemi yazılobilmektedir . 

Düşey hızların önemli mertebede olacağı kü
çük boyutlu boco durumunda ise (29) denklemine 
benzer 

X3 L3 HP + H3-2z- (L '3 + L3)- -.,"---'":--
3 g D3 A23 

2l:ı 
o3ıQ31 == cop - o3 ı 

g A3 .:lt 3 

denklemi yazılabilmektedir. 
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(40) 

Bu durumda (11). (12). (34). (38) ile (35) ve
ya (36) ve (39) veya (40) kullanılarak QP, 

QPı.Ns , QP2. 1 ve Hp , Hp3 L3' değişkenleri hesapla
nabilmektedir. 

6.11. Vantuz 

Bir boru hattını vakum şartlarından korumak 
amacıyla hat boyuneo yüksek noktalara yerleşti 

rilen vontuz icin sınır şartı oldukca karmaşık olup 
şu varsayımlar yapılmaktadır . 

o) Vantuz vasıtasıyla boruya izontropik akım 

şortlarında hava girmekte ve çıkmaktadır. 

b) Boru icindeki hava izoterm yasoya uymo·kta 
ve sıcaklığı sıvının sıcaklığına cok yakın ol
maktadır. 

c) 'Soruya giren hava dışarıya atılabilecek şekil· 

de vantuz yakınında kalmaktadır . 

d) Su kotu sabit kalmakta olup hava hacmi sı

vının hacmi yonında küçük olmaktadır. 

Vontuzdaki hava akımının kütle debisi. boru 
icindeki mutlak sıcaklık ve basınç ile boru dışın

daki mutlak sıcaklık ve mutlak atmosfer basıncı

no bağlı olmaktadır. 

Vontuz açılıp içeriye hava girdiğinde, vantuz 
bölgesindeki V hacmindeki boşlukta bulunan ha
vanın kütlesi m ile gösterilerek 

PV==mRT (41) 

şeklinde yazılan gazların genel denklemi hava dı 

şarıya atılıncayo kadar geeerli olmaktadır. 

P == y (HP - z + H) (42) 

denklemi ile (11) ve (12) bağıntılarının (41) ile 
birleşt i rilmesi sonunda, hava boşluğunun mevcut 
olması durumunda çözülmesi gereken denklem el · 
de edilmektedir. 

6.12. Yay - kütle sistemleri 

Boru sistemlerine onkroj yapılmadan duran 
sönümletici vanalar (relief volves) ve emniyet va 
nalarında olduğu gibi, aşırı basınç dalgaları elas
tik yapılı elemonlar veya yaylı kütlelere etki ade
bilmektedir. 

Şekil 11'de boru ucunda yatay yönde serbest
ce hareket edebilen bir piston gösterilmekte; ha
rekete bir yay kuvveti omortisördeki viskoz sönüm
lenme ve Coulomb sürtünmesi karşı koymaktadır. 

Bu durumda, boru kesit olanı A ile gösterilerek yo
Z!Ion 



S önüm 
kutusu 

Şekil- 11 Yay kütle sistemi. 

y A H - F VIVI - Sk x - il V = M 
V 

d V 
dt 

(43) 

hareket denkleminde; F : Coulomb sürtünme kuv
vet i, ısk : yay sabit i, p. : amortisorun viskoz sönüm
Jeme faktörü, M : pistonun kütles i ve V : pistonun 
hızıdır . 

Pistonun konumu ile hız (veya debi) arasında 

yazılan 

dx O 
--= V = 

dt A 
(44) 

denklemi ve (43) 'ün integrasyonu sonunda elde 
edilen 

y A (H + H) -2F IOP+OI ;-sk (~+ x)-
p Q p + o 

p. 2M 
p;(Op + O) = ~ (Op - Ol (45) 

o + o 
p ll t 
2A 

'(46) 

denklemleri (11) denklem iyle beraber çözülerek 
HP , X ve OP bel irlenebilmekted ir. 

6.13. Duran bir pompa 

:roplam dinam'ik yük (H) . debi (Ol . şaft tork u 
(T) ve dönme hızı (N) parametrelerinden oluşan 
pompa 'karakteristiklerinin ikisi bağımsız olarak 
göz önüne alrnabilmekte, başka 'bir deyiş l e bun
lardan ·i·kisinin verilmesi durumunda d iğer ikisi 
belirlenebilmektedir. 

Kararlı akım için verilen karakter istiklerin ve 
homolog bağıntıların değişken akım durumunda 
da geçerli olduğu varsayılmaktadır. 

/ ~ _____________ s~~~~a~~P ____________ __ 

- ~ l_.tMJf'~t ----
Vana 

Şekil - 12 Hat üzerinde bir santrifuj pompa. 
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Şekil 12'de gösterilen pompanın durması du
rumunda oluşan su darbesi, her zaman aralığı için 
pompa ve vana boyunca yük denge denklemi ile 
dönen kütleler için tork - açısal ivme denklemi be
mber cözülerek hesaplanmaktadır. 

Yük denge denklem i; 

(47) 

şeklinde yazılmakta olup, H, = Emme flanşında 

ki yükü, H1d : toplam dinam ik yükü, hkv : vanadak i 
yük kaybını , HP : basma borusu başlangıcındaki 

yükü simgelemektedir. 

H. ter imi ihtiva eden (11) denklemine benzer 
bir ba ğı ntı ile HP terimin i ihtiva eden (12) denkle
mine benzer bir bağıntıdan yararlanılmakta ve sü
rekli li k şartı gereğn ice o. = op olacağı gözönüne 
alınmaktadır. 

Hız değişiminin hesabında kullanılan tork- açı 

sal ivme denklemi 

WR.2 d OJ 

T = - - -'-
g dt 

(48) 

şeklinde yazılma·ktadır. Burada W : Dönen kısım 

lar ve döndürüle nsıvının ağırlığını, Ri : dönen 
kütlenin jirasyon yarıcapını, OJ : açısal hız ı temsil 
etmektedir. 

Pompadan sonra bir cek valf bulunması duru
munda kaba bir varsayımla sabit bir yük kaybı 

alınabilmekte veya daha doğru bir hesap icin cek 
valfteki yük kaybı , debinin fonksiyonu olarak ifa
de ed ilmektedir. 

6.14. Seri Pompaların Durması 

Şayet seri 'bağlanm ı ş farklı özellikteki iki porn 
pa orasındaki mesafe a . .lt değerinde ise 6.13 pa
ragrafında verilen s ı nır şartı her pomp aicin ya
z ılmakta , aksi durumda ise iki pompa tek bir sı 

n ı r şartı oluşturmaktadır (Şek i l 13) . 

~ 
B 

Şekil - 13 : Seri pompolar. 

Yük denge den'kleminde, pompaların toplam 
dinamik yükleri ve vanalardaki yük kayıpları top
lanarak gözönüne alınmaktc olup tork - açısal iv
me denklemi her pompa icin ayrı yaz ılmaktadır. 
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Aynı özelliklere sahip n adet pompanın va
nalarının da benzer hareket etmesi durumunda; 
yükü bir pompa yükünün n ile carpımı na , vana 
yük kal{bı bir vana yük kaybının n ile ca rpımın a 
eşit bir pompa ünitesi varmış gibi hesaplar yapı
la'bilmektedlr. 

6.15. Paralel Pompaların Durması 

Aynı pompadan n adetinin paralel bağlı olma
sı ve vanalarının benzer hareket etmesi durumun
da, debisi bir pompa debisin in n ile carpımına 

eşti tek bir pompa ünitesi varmmış gibi hesaplar 
yapılabilmektedir . 

Şekil 14'de gösterilen her paralel hat icin bir 
yük denge denklemi, duran her pompa icin de bir 
tork - acısal ivme denklemi yazılmaktdaır. 

Şekil - 14 : Paralel pompalar. 

6.16. Karmaşık Pompa Düzenlemelerinde 
Pompaların Durması 

r------ -------------, 
ı 1 J ı 
ı ı 

•ı ı e--...... 

ı Ü Pompo 
ı 
ı 
ı 

ı ı 

'-------- ------------ J 

Şekil - 15 : Karmaşık pompa düzenlemeleri. 

Şekil 15'de gösterilen sisteme benzer karma
şık pompa düzenlemelerinde su darbesi hesabı , 

yeni teo~ik bilgilere ihtiyac duyulmadan yukarıda 

anlatıldığı gibi her paralel hat icin bir yük denge 
denklemi, her duran pompa icin de bir tork - açı

sal ivme denklemi yazılarak yapılabilmektedir. 

7. iLAVE BiLGiLER/ 2/ 

7.1. IBirden fazla 'boru ihtiva eden karmaşık 

boru sistemlerinde, zaman a ralığının bütün boru
lar icin aynı olmasını sağlamak amacıyla, dalga 
yayılma hızında bir değişikli k boru uzunluğundaki 

herhangi bir değişikliğe tercih edilmektedir. 

7.2. Özellikleri az değişen borular durumun
da eşdeğer üniform aralıklar kullanılabilmekte ve 
eşdeğer dalga yayılma hızı tanımlanabilmekte

drl. 

7.3. lKinetik enerjinin toplam enerjideki payı 

nın önemli veya yerel enerji kayıplarının büyük 
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olması durumlarında, denklemlerde piyezometre 
kotu yerine enerji 'kotu kullanılması gerekmekte
dir. 

7.4. Viskozite nedeniyle oluşan enerji kayıp

larının çok önemli olduğu (uzun petrol boru hat
larındaki akımlar, yüksek viskesiteli akışkanların 

küçük çaplı kısa •borulardaki akımları veya hızla 

rın yüksek olduğu akımlar gibi) durumlarda, sür
tünme terimi icin ikinci merterbeden itnegrasyon 
kullanılarak daha doğru ve stabil bir çözüm elde 
edilebilmektedir. 

7.5. Eğilebitir (flexible) borular durumunda 
temel denklemlerin (9) ve (10) ile verilen basit
Jetiriimiş şekilleri yerine (4). (5) , (6) ve (7) ile 
verilen en genel şek i lleriyle kullanılması tercih 
ediebilmektedir. Bu durumda \, tP, HP ve OP bi
linmeyenleri interpolasyonlu karakteristikler yönte
mi veya karakteristikler ağı kullanılarak hesapla
nabilmektedir. Önemli mertebede şekil değişikli
ğine uğrayabilen borular veya cak sıkışebilen akış
kanlarda olduğu gibi, debi veya dalga yayılma 

hızının konum ve zamana bağlı olarak değiştiği 

durumlarda, ayrıca akışkan hızı ile aynı mertebe
de olan çok küçük dalga yayılma hızı durumun
da karakteristikler ağı yöntemi tercih edilmekte
dir. 

7.6. Ara noktalar icin verilen (9) ve (10) 
denklemleri zmaanın indis olarak gözükeceği şe

kilde yazılarak cebirsel su darbesi denklemlerı 

olarak anılan, (49) ve (50) bağıntılar elde edile· 
bilmektedir. 

.~.ft---+-1 -ıl~I -----~1 

P• ı 

P• 1 

J = p ~ 

J = 1 ~ 

Şekil - 16 

Ot 

Ot 

~ Ot 

t =o 

~ ~ 
~ ~ 

~ 
O ı O ı 

Cebirsel su darbesi için (x, t) 

diagramı 

(9) ve (10) denklemlerindeki boru eğimi ile 
ilgili terimler ihmal edilip, Şekil 16'da gösterildiği 

gibi boru P eşit parçaya bölünerek 



Ha (J) HA (J - P)-
a 

gS 

[Oa (J) - Ü A (J - P)] 

11. PAX 
QA (J - P) JOA (J - P) 1 

2 g D S2 

HA (J) = Ha (J- P) 
1"1 

+-
gS 

(49) 

[QA (J) - Oa (J- P)] 

ll. P.Ax 
+ 2 g D sı Oa (J- P) Ja (J - P) J (50) 

yazılabilmektedir . 

8. SAYlSAL UYGULAMA ÖRNEKLERi 

Karmaşık hidrolik sistemlerde oluşan su dar· 
besi bilgisayar ·kullanılarak çabuk ve hassas bir 

OA. QB 'l3( m ) 

r ,.,.;ı, s ,.,ı 

o ıso 

o.ıoo 

0.050 

o. 

- 0.050 

-o.ıoo ıoo 

-o. ıso 
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şekilde hesaplanabilmektedir. Çeşitl i hidrol ik sis· 
tamlerde oluşan su darbesini karakter istikler yön
temini kullanarak hesaplayan değiş i k bilgisayar 
programları haz ı rlanmıştır . Bu program sonuçla
rının bir bölümü aşağıda verilmektedir. 

8.1. Membaında Hazne 
Bulunan Boru 

Mansabında Vana 

Menbaında su kotu 80 m olan sabit seviyeli 
bir hazne, mansabında vana bulunan; uzunluğu 

2000 m, çapı 0.500 m, sürtünme katsayısı 0.02 olan 

borunun 0.200 m3/ sn lik işletme debisi durumun

da; vananın 5 sn ve 10 sn de kapanması halleri 

için hesaplanan memba noktasındaki debiler ı:e 

mansap noktas ı ndak i debiler ve piyezometre kat

ları Şekil 17 de verilmektedir. Hesapla rda cebir

sel su darbesi denklemleri kullanılmıştır. 

BOm 

~ 
Von o 

o.-. 
A 

ı o 

' \ --,·-. 
\. 

t (s n ) 

ıs 

Şekil - 17 : Hazne - boru - vana sistemi icin su darbesi hesabı sonuçları. 

8.2. Pompo ihtiva Eden Dalianan Borular 

Dalianan bir sistemde pompanın devreye gir

mesinden oluşan su darbesi hesabı sonuçları Şe

kil 18 de verilmektedi r. Boru uzunl ukları L ı = 500 

m, Lı = 750 m, L3 = 900 m; boru çap ları 0 1 = 

600 mm, D2 = 400 mm. D3 = 450 mm; sürtünme 

katsayıları 11. 1 = 0.019, 11.2 = 0.021, 11.3 = 0.020; 

bası nç dalgala rı nın yapılma hızla rı O ı = 1000 b/ sn, 

o-' = 1200 m/sn, a3 = 11 50 m/sn olup OR = 0.15 

m3/sn, HR = 30.00 m dir. 
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Q H 
(m3/sn (m) 

0.175 

o.ı5o 

0.125 

o . ıoo 

0.075 

0.050 

0.025 10 

o 
o 2 

-0.025 

-0 :050 

-0.075 

-0·100 

3 

po mı;-o 

21.00m 
r:---

~2) 

Şekil- 18 Dalianan Sistemde Pompanın Devreye Girmesinden Olaşan Su Darbesi 
Hesabı Sonuçları. 

8.3. Menba.ında Hazne Mansabında Vana 
Bulunan Seri Bağlı Üç Borudan Oluşan 
Sistem 

lnterpolasyonlu karakteristikler yönteminin 
kullanıldığı bu sisteme ait özellikler, vana 'kapan
ma kanunu ve su darbesi hesabı sonucları Şekil 

19.a ve Şekil 19.·b de verilmektedir. 

8.4. Cekvalflı By - Pass ve Ayar Vanalı Porn
pa ihtiva Eden Boru 

Sisteme ait şema, vana kapanma kanunu ve 
su darbesi hesabı Şekil 20 de ver il miştir . Emme 
ve basma boruları ·beş parçaya bölünerek yapılan 
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rhesapta zaman aralığı olarak 0.1 sn alınmıştır. Em
me ve basma borularının sürtünme katsayıları 

0.02, çapları sırasıyla 0.155 m ve 0.45 m; basınç 

dalgalarının yayılma hızları 1100 m/ sn ve 1200 

m/ sn dir. Emme borusu başlangıcındaki piyezo

metre kotu 15 m, basma borusu sonundaki piye

zometre kot u30 m, OR = 0.280 m3jsn, HR = 22 

m dir. OBP by- pass'tan geçen debiyi simgele

rnekte olup emme ve basma borularındaki piye

zometre katları sırasıyla HS ve H ile gösterilmiş

tir. Parantez icindeki rakamlar 1 den 6 ya kadar 

numaralanmış kesitierin numarasını göstermek

tedi r. 
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0.200 

t (sn ı 

2 

0.100 

o. t ( sn) 

- 0.100 

( Q) 

H 
(m) Boru L ( rn) O(mm) /\ a (m/sn) 

.{HI. 
I 35 0 400 0.020 12 cc . . 

-~· 

·~ ,. II soo 300 o.o 1sı 1200 

300 
. .:i ,· .. 

;·/ H3 \:. m 120 300 ~ . o 1 sı 1200 
:1 \'. 
:ı . 
!i 
:1 

200 
:, 
:ı 

:} 

il 

100 

1 ı t \ t ( sn) 
o I 

2 s '._/' 

7 8 9 ..... . : 10 11 p 
6 

Şekil - 1 9: Seri Borulardon Oluşan Sistemde Su Darbesi Hesabı Sonuçları . 
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c: 
o H 

cm3t:.n ) ( m) 

0.5 

+ o t( sn) 
0. 30 

.30 

0.20 
20 

o . ıo 10 

Şekil - 20 

•"+. Q o 10 12 

H(3) 

+ ·• . . : .· ·· ·· ... ··.. .··•·· .. ··· ••• . ... . { ........... . ·· .. .. .. ···· .. -· ..• ···t 
H( ı)/ ~++++++, . . • . . ... .. ~ +... + 

HS(fı) 

t (sn) 

Pompa Ayur t ~.;""'"' r · 
Ç~kvalf Byposs 

Cekvolflı by - pass ve Ayar Vonalı Pompo ihtiva Eden Sisteme Ait Özellikler ve 
Sonuçlar. 
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TAHMiN BAGINTILARININ KULlANi llŞI 

Çeviren Ömer Lütfi BAYAZIT(*) 

ÖZET 

Chetan G. Date ve Russell H. Schnormeier tarafından yazılan ACI Jounıal 

July - August 1985/No : 4 Proceeding V. 82 Sayısında «Us.e of Predict ioıı Relations» 
ismiyle yaymlanan bu makale, beton silindirlerde 7 ve 14 günde elde edilen so· 
nuçlardan 28 güı1lük beton basınç dayamınının tahmin edilmesi hususunda biı· mo· 
del teklif etmektedir. Bugünkü hızlı inşaat teknolojisinde betonların 28 günlük 
basınç dayanımlarının çok daha önceki yaşlarda tahmin edilmesi gerekmektedir. 
Bu araştırmada Phoeııix Laboratuvanııclan 1 yıldan fa zla bir zaman içinele topla· 
nan büyük sayıdaki cloneleı·, en küçük Kareler eğrisinin ortogonal poliıwmiııal ın e· 

toduııu kullanarak istatistiki olarak analiz .edilmiş, sonra da daha önce ki araştır· 
macılarm sonuçlarıyla mukayese edilmiştiı·. Burada bu bağıntıların elde edilebil· 
ınesi için genel bir m etod verilmektedit. 

Bıı basit talımin bağıntiları ınüheııdisleriıı betonım muhafaza ve kürünün ele· 
vaııı ettiği ilk giin l.erde 28 günlük basınç dayanımlarını tahmin etmede yardımcı 

ola b ilmekı edir. 

1. GiRiŞ 

B ilindiği gibi % 100 Rölat if nemde ve 73.4 
± 3 F (23 ± 1 . 7 • cı s ıcaklı kda 28 gün muhafaza 
edilmiş beton sil indirlerin bas ınç dayanımı proje 
hesabında kabul edilen bir dayanım olarak kul
lanılır ve netice olarak da belonun kalite kont
rolunda bir bazdır. Bugünkü, saatde 200- 220 mJ 
batonun döküldüğü inşaat endüstrisinde bu 28 
günlük periyot birçok mühendislik kararlarının 

verilmesinde ayak bağı olmaktadır. Günümüzün 
hızl ı inşaat teknolojisinde belonun 28 gün sonra 
ulaşacağı dayanımı çok önceden bilmek veya 
tahmin edebilmek büyük bir ihtiyaç olarak orta 
ya çıkmaktadır. (1, 2) Bu bilgi aray ışı şimdi ken 
disini hızlandırılmış ve erken deneylerle belli et
rneğe başlamıştır. Son 25 yıldır bircak hızlandı

rılmış deney teklif edilmiştir. (1) Bunlardan üçü 
ASTM C- 684 de kabul ed ilmiştir. Bir literatür 
araştırmasından sonra bu hızlandırılmış deney-
Ierin hiç birisinin Phoen ix betonla rının kalite 
kontrolu icin pek pratik olmadığı görüldüğünden 

(•J Dr. Müh. DSI Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Daires i 
BaŞkan Yardımc ı sı 

araştırma erken deneyler üzerine yoğunlaştırılm ış· 

tır . 

Literatüre bir göz attığımızda Slater (3) toro · 
tınd an 1926 yılında harç ve beton icin 7 günlük 
bir deney modeli geliştiriidiğini görüyoruz. Hudson 
ve Steele (4) ile Kee (5) muhafazanın herhangi 
bir anında belonun 28 günlük dayanımını tahmin 
etmek için zaman ve sıcakl ığa bağlı Plowman ' ın 

logeritmik bağıntısını kullanmışlardır. Bu bağıntı

lar özel tipdeki bir beton ve proje ici n geliştiril· 

mişdir. 'Bazı spesifikasyonlar tarafında n gerekil 
görülen böyle erken deneyler belonun dayanımı 

icin bir ölçü olarak değil, fakat kalıbo yerleş tiril 

miş belonun korokteristiğini belirtmek icin kulla · 
nılmaktadır. 

Bu araştırmada haftalık tatil günlerinden ve 
onun meydana get i receği fazla mesai maliyetle
rinden kaçınmak üzere normal kü r şartlarında 7 
ve 14 günlük betonlarda elde edilen sonuclar üze· 
rine ağırlık verilmiş ve çalışmalar bu iki gün üze· 
rine yoğunlaştı rılm ı ştı r . Bu konu akılda tutularak 
1981 yılında Phoenix Malzeme laboratuvarında sı

nı rl ı bir araştı rm a yapılmıştır . 
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2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırma, beton basınç dayanım deneyle· 
rinden tahmini bağıntılar elde etmek icin bir me
tod sunmakta ve 28 günlük basınç deneyleri ye
rine erken deneyierin kullanılması konusunda y::ıl 

göstermektedir. 

3. DENEY VERiLERi 

Bu araştırmoda kullanılan veriler 1981 yılındon 

beri Phoenix Malzeme laboratuvarının sorumlulu
ğu altında yürütülen çeşitli inşaat projelerine oil 
beton basınç dayanımlarındon alınmıştır . 'Deney 
numuneleri silindirlere AASHTO . T23 standardına 

uygun olarak çeş i tli projelerdeki dökümlerden 
alınmış ve arazide 24 saat muhafaza ed i lm i şle rd i r . 

Ertesi gün silindirler laboratuvara getirilmiş de· 
ney gunune kadar kür odasında 73 ± 3F (23 
± 1.7"C) sıcoklıkdo % 100 rölat if nemde muhafa
za edilmişlerdir. Deneyden bir gün önce kükür tle 
boşlıklonmışlord ır . 

'Birer sil ind ir 7. ve 14. günde kırılırken d iğe r 

ikisi 28 günde deneye tabi tutulmuş lardır . Bu de

neylerden elde edilen çok miktardaki sonucla r be

ton kalitesi ve beton imolotcılorı no göre 10 gru

ba ayrılmışt ı r. Bu gruplardon 9. grupdo kat kı mad

desi olarak Super plostizer k ullanı l m ı ş , 10. grup 

ise Vibrosyonlo boru imal ed ilen bir projeden al ı n · 

mış yüksek dayanınılı beton ol up sil indirler arazi 

deki şartla ra uyması icin 12 saat buhar kürüne 

tabi tutulmuşlardır. Tablo 1 de gö rüldüğü gibi her 

grubun istat ist ik özell ikleri ay rı ay rı analiz edil· 

m iş tir . 

4. DENKLEMLERiN CIKARILMASI 

Regresyon parametreleri o ve b en küçük ko 

reler metodundan (6) elde ed il miş olup genel li 

nier regresyon bağınıı sı 

Y = o + bx (1 ı 

şeklindedir . 

1 nolu denklemdeki parametreler (r2) ve tah

mini standord hata değerlerinden elde edilm i ştir . 

Bilindiği gibi r2 (tayin indeksi) hakiki değerle tah 

min edilen değerlerin korelasyonu ile belirlenir ve 

değeri O ile 1 arasında değ i ş i r ve 1 old uğu zaman 

tam uygunluk gösterir. Tahmini Standard hata ise 

en küçük koreler eğ risinden nok tala rı n uza k lığ ı nı n 

bir ölçüsüdür. 
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Aynı linler regresyon analizindeki formül , non 
lineer bir bağıntı elde etmek icin x ve y mod ifie 
edilerek şu iki şekilde de kullanılabilir; 

y = o v x + bx 

y = axb 

(2) 

(3) 

iki nolu denklemi elde etmek icin birinci 

denklemdeki veriler y ;:-ve yfyxolarak, üç nolu 
denklemi elde etmek için ise Lnx ve Lny olarak 
k ullanılır . 

Her üc denklemde de x, 7 ve 14 günlük ba
sınç dayanımları olmak üzere bağımsız , y ise 28 
günlük basınç dayanımı gibi bağ ı mlı değ i şkendir. 

Numuneler orasındaki büyük değer farklılık· 

ları dolayısıyla tahm in lbağıntılarını elde ederken 
aritmet ik ortaloma 'kullanılmış t ır ve regresyon 
onolizi yardımıyla do daha yüksek bir polinomiol 
bağıntılar inkişaf ettir i lmiştir . Bu bağıntılar Tab
lo 2 de liste halinde veri lmekte olup burada S7 

7 günlük, s 14 14 günlük, s 28 ise 28 günlük beton 
dayanımlarını (PSI) olarak göstermektedir. Tab
lodaki tahmini standard hata ve tayin indeksleri· 
ni mukoyese edersek bütün eş i tl i klerde kend i mo
deli icin eş uygunlukda sonuclar alınd ı ğ ı görül
mekted ir. 1o, 2o, 3o denklemleri nde 28 günlük 
basınç dayanımları, 7 günlük sonuelara göre, 1 b, 
2b, 3b denklemlerinde ise 14 günlük deney so
nuclarına göre elde edilm işlerd i r. Denkleml·3r 
28 günlük basınç dayanımın ı n 2800 - 8200 PSI sı

nırları icin geçerlidir. ıBu tahmin ler Şek i l 1 ve Şe
kil 2 de göster i lm iştir . 

5. DENKLEM - NUMUNE CEVAPLARI 

Tablo 2 deki denklemleri kullanoraık Tablo 

(3o) ve (3b) de, gösterilen her grub icin eldeki 

değerlerden yeniden 28 günlük tahminler hesap

l a n m ıştır . 1Bu tabloda E = Tahmin i 28 günlük ba

s ı nç dayanımı (denklemden) D = Tahmindeki 

hata P ise denklemlerin verdiği 28 günlük basınç 

değerleri ile deneyin verd i ği sonuçların arasında

ki fa rkın yüzdesidir. 12 aydon fazla bir zaman sü

recinde çok çeşitli projelerden toplanmış veriler 

arasında büyük farklar vardır. Tablo 2 deki veri

ler, denklemlerin elde ed ilmesinde tek bir 7 ve 14 

günlük silindirl er kullanıldığı icin 28 günlük tah

min değerleri biraz hatalı olab ilir. Bütün bunlar 

tahmini standa rd hatayı yahut standord hata sap

nı ası nın büy ük olmas ı icin bir sebep olabilir. Ay

r ı c a verll erdeki çok büyük farklılıklarda standard 

sa pmanın büyük olmasına sebep olmu ştur . 
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TABLO 1 -iSTATiSTiK ÖZELLiKLER 

Gözlenen 
istatistik 

7 Günlük 14 Günlük 28 Günlük Basınç 
Grup Numune Basınç Dayanımı Basınç Dayan ı mı Dayanımı 
No. 

Sayısı 
Özellikler (PSI) (PSI) (PSI) 

- - ---
Max 2617.00 3519.00 4244.00 

Min 1768.00 2334.00 3095.00 

1 25 Fark 849.00 1185.00 1149.00 
Ortalama 2184.48 2839.16 3627.36 
Standard sapma 203.87 263.51 270.40 

- - --- - - · - - - - --- ---
Max 2865.00 3575.00 4350.00 

Min 1840.00 2300.00 2935.00 

2 43 Fark 1025.00 1275.00 1415.00 
Orta lama 2542 .21 3082.79 3731.02 
Standard sapma 225.47 251.83 273.76 

- - ---
'Max 2193.00 2971 .00 3997.00 

Min 1220.00 1697.00 2405.00 

3 34 Fark 973.00 1274.00 1592.00 

Ortala ma 1635.26 2145.61 2820.03 
'Standa rd sapma 229.58 '274.05 314.29 

- - - -- - -
ı Max 4350.00 5200.000 6270.00 

M in 2060.00 2990.00 3205.00 

4 29 Fark 2290.00 2210.00 3065.00 

Ortalama 3436.21 4085.86 4910.69 

Standard sapma 548.58 598.16 676.19 
-- - - - - -

Max 2800.00 3500.00 4420.00 

Min 1290.00 1330.00 2245.00 

5 38 Fark 1510.00 2170.00 2175.00 

Ortala ma 1918.68 2398.15 3101 .71 

'Standard sapma 371 .93 513.20 512.61 
-----

Max 4090.00 4640.00 5640.00 

Min 1950.00 2390.00 3025.00 

6 17 Fark 2140.00 2250.00 2615.00 

Ortalama 2682.65 3308.23 4017.65 

Standard sapma 598.58 632.71 672.39 
- - ---

M ax 3100.00 3830.00 4035.00 
Min 1620.00 2140.00 2745.00 

7 21 Fark 1480.00 1690.00 1290.00 
Orta lama 2209.05 2890.47 3389.19 
Standard sapma 373.95 369.11 342.93 

- - ---
Max 3100.00 3830.00 4585.00 
Min 1440.00 1920.00 2280.00 

8 23 Fark 1660.00 1910.00 2305.00 
Ortalama 1978.26 2491 .30 3163.04 
'Standard sapma 398.60 544.33 554.16 

- - - - - - - -- -
'Max 5270.0C 61 20.00 7185.00 
Min 3320.00 4280.00 5180.00 

9 50 Fark 1950.00 1840.00 2005.00 
Ortaloma 4482.00 5313.52 6242.50 
Standard sapma 388.69 399.56 433.35 

- - --- ----
Max 8490.00 8840.00 10269.00 
Min 5230.00 5940.00 6930.00 

10 25 Fark 3260.00 2900.00 3339.00 
Ortaloma 6628.20 7276.60 8394.76 
Standord sapma 821 .10 760.28 851 .30 

29 
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TABLO - 2 En Küçük Kareler Eğrisinin Özeti 

Denklem 
No'su 

1a 

2a 

3a 

---
1b 

2b 

3b 

9000 

.... 
8000 lfJ 

o._ 

~ 7000 
z 
<( 
>-
<( 6000 a 

"" ::ı 5000 ...J 
2 
::ı 
<!) 

"' 
0000 

N 

"' (/)N 3000 

ZOOO· 

ı OOO 

Denklem 

S28 = 965.36 + 1.136 s 7 

S28 = 33.5 S7 + o.862 S7 

S28 = 7.577 x s 7 0.796 

S28 = 418.4 + 1.094 S14 
--

S28 = 14 v S14 + o.98 S14 

s 2a = 2.732 s ı4o-9 

- x- · -x- DENKLEM 1 o 
zo 

.... ... (; ....... 30 

4 

o OATA ORTALAMASI 

1000 2C(X) 3000 ~ 5000 0000 7000 8000 

S7: 7 GÜNLÜK DAYANlM <PSIJ 

Şekil - 1 : s7 ve s28 bağıntıları 

Tablo 3 ile Şekil 1 ve 2 nin Incelenmesinden 
görülmektedirki, 7 günlük modelde tahmin eğr il e

rinden, ha'kiki noktaların ayrımı 14 günlüğe göre 
daha büyüktü r. 

Ayrıca 14 günlük deney numunelerinin (il k 
günlerdekil sıcaklık ve arazideki kür şartlarının 

cak etkili olduğu betonun sertleşme olayında gö· 
rülen başlangıç sapmalarından da oldukca müs
takil o lduğ u gözlenmektedir. Bu bakımdan ista
t istik analiz metodunda, 7 ve 14 günlük modeller 
arasında bir fark olmadığı daha önce gözlend i
ğinden, 14 günlük modelin seeimi daha genel ve 
uygun bir model olarak görülmekted ir. 

30 

r2 Tahmini Standart Hata 
Tayin indeksi PSI 

0.996 114.7 

0.969 99.1 

0.994 102.5 

0.998 85.7 

0.982 86.5 

0.994 97.0 

6. DiGER TAHMiN BAGINTILARI 

Sın ı rlı bir literatür araştırmasında 14 gün 
üzerine kurulu hiç bir bağınt ıya rastlanmazken 7 
gün için daha evvelce tesbit ed i lmiş 3 denklem 
olduğu gözlenmiştir. Setonun 7 ve 28 günlük ba
sı nç dayanımları için Slater (3) in teklifi 

S28 = s7 + so v s7 

Şeklinded i r. 

9000 

H 8000 

ır 
~ 7000 

z 
~ 
<! 6 000 
a 

"" :::ı 5000 
...J 
z 

'::ı 
<!) 0000 

"' "' 
"'3000 

,};' 

OE NKL EMib S'11f418.1+f094Sı4 

2 b Sze' ı4vs;:t' Q9es14 

" 3 b s28= 2 7 3 2 , s~ 

-- DENKLEM 1 b 
-x- · 2b 

(4) 

2000 3b 
DATA ORTALAMASI 

1000 

1000 2000 3000 4000 5000 6 000 7000 8000 

S : 14 GÜNLÜK DAYANIM(PSIJ 

Şekil - 2 : s14 ve s28 bağıntıları 

Bu denklem Newjerseyde Camden 'de yapılan 

deney sonuclarına dayanmaktadır. Slater (7) b•J 
denklemi kirec harcı gibi düşük dayanımlı malze
meler içinde •kullanmıştır. S la ter (3) 'e göre bu 
denklemin geeerli olması için betonun 7 ve 28 
günlük deneylerinde kür şart l arının aynı olması 
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TABLO - (3a) 7 Günlük Model Numune Cevapları 

2 

3 

4 

--
5 

6 

--
7 

--
8 

9 

--
10 

Deneysel Sonuçlar 
PSI 

Denklem la Denklem 2a Denklem 3a 

Gruplar 

~ ~ s28 1 El DI P l El D Pl e oJ,_ 

'

Standard sapma ~·-2184.5 ı--3627.4 ı~6.9 ı----=-:;80.4 ı---5.3 ı~7. 1 -=1802 ---5.3 ı----;46.1 -= 181.3 1ı -5.41 
p 

Ortalama 203.9 . 270.4 . 231.6 . 174.2 . 5.1 248.8 ı 177.6 5.2 . 256.2 179.5 . 5.3 ı 
ı-- -----'----- - ·------ ---- - ---- ---- ---------------

Standard sapma 25'42.2 3731 .0 3853.3 122.3 3.1 3878.8 147.7 3.7 3888.3 157.3 3.9 
Orta lama 225.5 273.8 256.1 196.6 5.3 271.1 201 .6 5.4 277.3 204.0 5.5 

------------- - ------------------ --------------
Standard sapma 1635.3 2820.0 2823.0 3.0 0.1 2761 .2 -58.9 -2.3 2734.4 -85.6 -3.4 
Ortalama 229.6 314.3 260.8 188.9 6.3 291 .1 193.7 6.7 303.3 196.9 7.0 ---- ------------------- -------------------
Standard sapma 3436.2 4910.7 4868.9 -41 .8 -0.9 4919.2 8.5 0.1 4935.0 24.3 0.4 
Ortalama 548.6 676.2 623.2 258.0 0.6 636.3 259.3 5.6 638.8 260.2 5.6 

-------- - --- ---- - --------- ------------- - -----
Standard sapma 1918.7 3101.7 3·145.0 43.3 1.6 3114.8 13.1 0.5 3101.1 -0.7 -0.1 
Ortaloma 37•1.9 512.6 422.5 202.7 6.5 460.4 197.2 6.4 416.2 197.1 6.4 

----------------- - -------------- --- - ---------------
Standard sapma 2682.6 4017.6 4012.8 -4.8 -0.3 4037.9 20.3 0.2 4046.2 28.6 0.4 
Ortalama 598.6 672.4 680.0 227.3 6.4 704.1 235.2 6.5 712.3 239.1 6.6 

---------------------------------- - -----
Standard sapma 2209.0 3389.2 3474.8 85.6 2.1 3473.5 84 .3 1.9 3471 .7 82.5 1.8 
Ortalama 374.0 342.9 424.8 '215.5 6.3 454.1 233.8 6.8 466.3 242.1 7.0 
- -- -------------- ------------------ ----- ----- ------ ---
Standard sapma 1978.3 3163.0 3212.7 49.6 1.8 3188.8 25.7 1.0 3177.5 14.4 0.6 
Ortaloma 398.6 554.2 452.8 197.2 6.2 485.6 186.5 5.8 499.2 183.7 5.7 

--------- ----- ------------ --------- - - - - ----- -----
Standord sapma 4482.0 6242.5 6056.9 -185.6 -3.2 6104.1 -138.4 ı -2.4 6106.6 ı -135.9 -2.3 
Ortalama 388.7 433.4 441 .5 254.8 4.3 434.2 252.5 4.2 425.1 249.9 4.1 

- · ----- ----- - - ------------ - ------------------ -----
Standord sapma 6628.2 8394.8 8495.0 100.2 0.8 8435.9 41 .2 0.2 8333.3 -61 .5 -1.0 
,! Ortalama 821.1 851.3 932.8 679.8 7.9 875.2 654.2 7.7 819.5 633.4 7.6 
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TABLO - (3b) 14 Günlük Modele Numune Cevapları 

Deneysel Sonuçlar 
PSI 

Denklem 1b 

Gruplar 

s •• 528 E 

1 ı Ortalama ~--2839.2 /ı----;27.41--;24.4 
Standard sapma 263.5 270.4 288.3 
-------ı-----'----·----

2 ı Ortalama 3082.81 3731.0 3791 .0 
Standard sapma __ 251 .8 __ 273.8 __ 275.5 

3 ı Ortaloma 2145.6 ı 2820.0 2765.7 
Standord sapma 274.1 314.3 299.8 

4 ı Ortalama ~85.9~--4910.7 --4- 888.3 

'Standard sapma 598.2 676.2 654.4 
-------------

5 ı Ortalama 2398.2 3101 .7 3042.0 
Standord sapma 513.2 512.6 561.4 

----- - -------
6 ı Ortaloma 3308.2 4017.6 4037.6 

7 

ı 8 

9 

10 

Standord sapma / __ 632.7 _ _ 672.4 __ 692.2 

Ortaloma ı 2890.5 3389.2 3580.6 
Standord sapma __ 369.1 __ 342.9 __ 403.8 

Ortaloma i 2491 .31 3163.0 ı 3143.9 
Standord sapma __ 544.3 __ 554.2 __ 595.5 

Ortaloma 5313.51 6242.5 6231.4 
Standord sapma 399.6 433.4 437.1 

Ortaloma 7276.61----s394.8 - - 8379.0 

Standord sapma 760.3 851.3 831.7 

ı D 

----
ı -102.9 
1 124.1 
-----

59.9 
153.1 

-----
-54.3 

143.7 

-22.4 
360.5 

- - - --
-59.7 

257.4 
----

20.0 
199.0 

----
ı 

191.4 
188.7 

----
-19.2 
231 .8 

- -

1 

-11 .1 ı 
261.6 

----

1 

-15.8 

613.1 
--

p E 

--------
-2.83 3527.6 

3.42 1 292.6 
---- ----

1.69 3797.8 
4.10 279.0 

----
-1 .80 2750.0 

4.95 309.1 

-0.09 4896.7 
7.43 652.3 

---- - ---
-1.92 3032.0 

8.23 575.6 
--------

0.57 4044.0 
5.15 695.5 

5.68 3583.9 
5.67 409.5 

--------
-0.46 3136.7 

7.81 605.2 
---------

-0.10 6227.0 ı 
4.12 430.2 

--------
0.07 8323.8 

6.93 807.2 

Denklem 2b Denklem 3b 

D p E 
1 

D p 

----- - - ------- ----
-99.8 ı -2.8 ı 3501.0 -126.4 -3.49 

125.8 3.5 292.1 125.6 3.47 ____ ı _____ --- ------- -----
66.8 1.9 3770.5 39.5 1.13 

154.1 4.1 '278.1 153.7 4.10 
---- - -------------

-70.1 -2.4 2720.1 -100.0 -3.57 
146.0 5.1 311 .5 146.8 5.10 

---- ---------- -----
-14.00 0.1 4855.4 -55.3 -0.75 

359.2 7.4 641 .3 356.3 7.32 
----- - --- - - --- ---------

-69.7 -2.3 3002.7 -99.0 -3.29 
264.1 8.5 578.0 265.6 8 .58 

--·- ·- ---- - ----- ---------
26.3 0.7 4013.0 -4.7 -0.06 

200.0 5.2 688.6 198.9 5 .1'4 
---------- ---- ----------

194.7 5.8 3556.7 167.5 4.96 
191.5 5.7 408.5 190.8 5.73 

------------ - ---------
-26.3 -0.7 3107.8 -55.3 -1.67 

236.0 7.9 604.5 236.1 7.87 
------------ -----

-15.5 -0.2 6154.8 ı -87.7 ı -1.31 
'259.3 4.1 417 .1 255.1 ı 4.00 

--- - - -------
-71 .0 -0.6 8166.1 -=228.71 -2.44 

605.4 6.8 767.4 594.9 6 .61 

o en 
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gerekir. Bu yarg ı nın doğruluğunu kontrol etmek 
için başlang ı çta 12 saat buhar kürüne tab i tu tulan 
numunelerin oluşturduğu 10. grub hariç tutulmak 
üzere diğer gruplar istatist ik ana lize tabi tu tu l
muştur. Fa kat görülmüştürki 10. grubun aritmetik 
ortalamasıda diğer 9 grub için yapılan tahmin 
modelindeki değerlerden pek fark lı değ il d i r . Neti 
ce olarak Sicter'in düşüncesin i n aksine yüksek 
dayanımlı betonlarda başlangıçdaki 12 saatlik bu 
har kOrünün bu eşitliği etkllememekte olduğu gö
rüşüne varılarak 10. grup değerlerid e Tablo 2 de
ki bağıntıların bulunmasında kullanılan anal ize 
dahil edilmişlerdir. 

Gerek bu deneylerden, gerekse Giesecke ve 
Schnarr tarafından rKaynak 3 ün münakaşos ı ) 

yapılan deneylerde 4 nolu dnaklemin 28 günlük 
basınç dayanım tahminlerinin biraz yüksek oldu 
ğu gözlenmiştir. (1a) denklem i aslında 4 nolu 
denklemin modifie edilm i ş şekli olup en iyi neti
ceyi verdiği görülmektedir. 

Kaynak 8 ve 9 da ise aşağ ıda 5 ve 6 nolu ola 
rak gösterilen denklemlere rastlanmaktadır. Bu 
denklemler sırasıyla geleneksel olarak kabul ed i
len ve takribi olarak 7 günlük dayanırnın 28 gün
lük dayanırnın 2/3 si olması esasını göz önüne 
alan ve orijinden geçen doğru şek l i n d ed i r . 

S28 = 1.5 s7 (5) 

s 28 = 1.43 s7 (6) 

Bu denklemlerin geçerlil i ğ i n i kontrol etmek 
icin yapılan çalışmada, 7 günlük ortalama basınç 

dayanımlarının 28 günlük değerlerin % 5S - 79 ı 

orasında değiştiği gözlenmiştir. En küçük koreler 
regresyon analizine göre yapılan bir tahm in mo
deli icin denklem şu şeki lde bu l unmuştur. 

s 28 = 1.519 s 7 (7) 

DSI TEKNiK BÜLTENI 1986 SAYI GO 

Bu modeldeki tayin indeksi (r2) hemen he
men (o) bulunmuş, tahmini Standord hata ise 597 
PSI olarak tesbit edilmiştir. Dolayısıyla bu mo
deldeki doğ ru denklem i pek iyi olarak kabul edi
l ememiş t ir. (1a) denklem i böyle bir denklemden 
çok daha geçerl idir. 

7. BETON DAYANlMLARlNlN 
YONU 

SPESiFiKAS-

2S günlük basınç dayanımı izafi bir değer ol
duğu halde bütün gerilma - proje metodu buna 
dayanmaktadır. Dolay ı sıyla 28 günlük basınç da
yanım kriterlerini 7 günlük basınç dayanım kri
terleriyle değiştirmek demek bütün proje esasla
rını değiştirmek demekt ir. (1) Tablo 2 deki verilen 
denklemler bu problemi elimine etmekte<:lr. Bir 
projeci projelendirmede yine 28 günlük basınç da
yanım değerlerini kullanmağa devam ederken 
Tablo 4 de verilen 7 ve 14 günlük basınç daya
nımlarını Kalite Kontrol için spesifikasyon olarak 
göz önüne alabil ir. 7 ve 14 günlük basınç daya
nımlarını 1, 2 ve 3 nolu denkleme dayalı olarak 
spesifiye etmek fcin gerekli bağıntılar sırasıyla 

S, 9 ve 10 nolu denklemlerde verilmektedir. 

s 7 O,SS s 28 - S49,S (Sa) 

s 7 [-19.43 + 0.5S y 1122.25 + 3.44S s28)2 
(9a) 

S7 = exp [1 .'256 Ln (0.132 S28)) 

3S2.45 

(10a) 

(Sb) 

s ,4 = [-7.143 + 0.51 V 196 + 3.92 s 2B j2 
(9b) 

[ 
s 28 ] S14 = exp 1.11 Ln --

2.732 
(10b) 

TABLO - 4 Beton Dayanım Spesifikasyonları 

Gerekli 7 Günlük Gerekli 14 Günlük 

28 Günlük Basınç Dayanımı 
Teklif Edilen 

Basınç Dayanımı Teklif Edilen 
Proje (PSI) 

Basınç 
(PSI) 14 Günlük 

Basınç 
Dayanımı 

Basınç 

Dayanımı (1 a) (2a) (3a) (1b) (2b) (3b) Dayanımı 

(PSI) denk- denk- denk- (PSI) denk- Denk- Denk- (PSI) 
lemi lemi le mi le mi lemi le mi 

2500 1350 1430 1456 1450 1903 ı 1924 19!:2 2000 
3000 1790 1822 1S31 1800 2360 2366 2391 2400 
4000 2670 2643 2628 2700 3274 3265 3291 3300 
5000 3550 3218 3478 3500 4188 4179 4217 4200 
6000 4430 4387 4373 4400 5102 5102 5164 5100 

33 
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Projeci aynı zamanda ACI 214 Standardında 

veya ona benzer olarak Chung (10) tarafından 

verilen kabul 'kriteryumlarını da belirlemek ihtiya
cındadır. 

Bu araştırmaya dayalı olarak, Phoen ix malze

me laboratuvarı 1983 Haziranından itibaren 'beton 

kabulü Için 28 günlük beton dayanımı yerine 14 

günlük beton dayanımlarını kullanmağa başlam ış

tır. Kabul edilmiş bu 7 ve 14 günlük dayanımlar 

Tablo 4 de görülmektedir. 

Tablo 2 de verilen denklemler 7 günlükde or

talamalar 1635 - 6628 PSI, 14 günlükde 2145- 7277 

PSI ve 28 günlük ise 2820 - 8395 PSI basınç da

yanımları icin çıkarılmıştır . Bu aral ık d ışında bu 

denklemleri ·kullanmak yanlış sonuclar verebil ir. 

Bu aralık dışında bu denklemleri kullanabilmek 

icin yeterli sayıdaki Ibeton basınç deney sonucları 

ile (7, 14 ve 28 günlük) kontrol edilmeli ve geçer

liliği i<anıtlanmalıdır. Eğer elde böyle yeterli bir 

done varsa bütün betonlar icin kullanılabilecek 

yeni denklemler cıkorılabilir. 

8. 28 GÜNLÜK BASlNÇ DAYANlMLARlNlN 
TAHMiNi 

28 günlük basınç dayanımlarının tahmininde 
7 ve 14 günlük silindir deney sonuclarına bağl ı 

olarak iablo 2 deki denklemler kücük değişiklik
lerle ·kullanılabilir. Pratik olarak tahmin edilen 28 
günlük basınç değerinin, deneyde elde edilene 
eşit veya küçük olması gerekir. Bu sebepden tah
min edilen 28 günlük değerin emniyet düşüncesiy
le bir miktar azaltılması gerekir. Projenin önemi, 
verilecek kararın etkisi , vs... gibi hususları göz 
önüne o larak mühend is formülün verdiği tahmin 
değerini çeşitli emniyet sev iyelerine göre seeece
ği bir faktörle azaltmalıdır. 

Tablo 5 de araştırmada Ku llanılan 10 grubun 
kendi içinde ve toplam olarak tahmin edilen 28 
günlük basınç değerlerinin % 90 ve % 95 nin al
tında kalan deney adetleri verilmektedir. örneğin 
Tablo (5a) dan tahmin edilen değerden % 90 ora
nında altda kalma yüzdesi denklem (1a) icin 5.25, 
denklem (2o) icin 2,95 ve denklem (3a) icin 2.95 
olarak bulunmuştur. 

Buna benzer oranlar % 95 ve (b) denklemi 
içinde tablolarda görülmektedir. 

TABLO- 5o 7 Günlük Model icin Tahmin Edilen Değerin % 90 ve % 95'inden Küçük S28 
Sayıları 

Denkle 1a 

0,9 E 
Gözle--

nen Nu
mune _ _ Altında ı 

ı Denklem 2a 

0,95 E 

ı 
0,9 E 

Altında Altında 

Denklem 3a 

0,95 E 0,9 E 0,95 E 
Altında Altında Altında 

--- ---

Grup 

No. 
Sayısı A d et 0/o Adet 0/o Adet ı 0/o Adet ı 0/o ı Adet ı 0/o Adet 0/o 

1 25 o 0.00 o 0.00 o 
2 43 2 4.65 17 39.53 2 

3 34 3 8.82 8 23.53 1 

4 29 o 0.00 3 10.34 1 

5 38 6 15.79 11 28.95 1 
6 17 o 0.00 2 11.76 o 
7 21 1 4.76 9 42.86 1 
8 23 2 8.70 B 34.78 1 
9 50 o O.OQ 2 4.00 o 

10 25 2 8.00 
ı 

8 32.00 2 

--
16 

ı 
5.25 ı 68 

ı 
22.30 9 

(W 

Toplam 305 

9. Grupda super plast isizer kullanılmış olup 
bu t ip betonlar katkısız batonlara nazaran aynı 

zaman dilimi içinde daha çok dayan ım kazannıak
tdırlar (11) . Bu ise tabloda görüldüğü gibi ra
kamlarla da desteklenmektedir. Ay rıca 10. grubda 

34 

--------- ---- -- - --
o.oô o 0.00 o 0.00 o 0.00 
4.65 19 44.1 9 2 4.65 21 48.84 
2.94 4 11.76 1 2.94 3 8.82 
3.45 5 17.24 1 3.45 6 20.69 
2.63 8 21 .05 1 2.63 8 21 .05 
0.00 2 11 .76 1 5.88 3 17.65 
4.76 10 47.62 1 4.76 10 47.62 
4.35 5 21.74 1 4.35 4 17.39 
0.00 3 6.00 o 0.00 3 6.00 
8.00 6 24.00 1 4.00 

ı 
3 12.00 

--

20.;-,--9 - ı--;.95 ı-;- -;,;-2.95 62 

kullanılan 12 saatl ik başlangıç buhar Kürününde 
tahmin denklemleri ni bozmadığı görülmektedir. 
Bu bakımdan toplanmış bu verilerden bu denk
lemlerin genel ola rak bütün betonlar icin ku llanı

labileceği sonucuna varılmaktadır. 
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TABLO - (Sb) 14 Günlük Model icin Tahmin Edilen Değerlerin % 90 ve % 95 inden Küçük 
S28 Sayıları 

Denklem 1b Denklem 2b Denklem 3b 
- - ---ı Gözle-

Grup nen Nu- 0,90 E 0,95 E 0,90 E 0,95 E 0,90 E 0,95 E 

No. 

ı 
mu ne Altında Altında Altında Altında Altında Altında 

--
Soyısı Sayı •;. Sayı •;. ı Sayı 

-- --
1 25 o 0.00 o 0.00 o 
2 43 o 0.00 8 18.60 o 
3 34 o 0.00 5 14.71 o 
4 29 2 6.90 8 27.59 2 
5 38 3 7.89 5 13.16 3 
6 17 1 5.88 4 23.53 1 

7 21 4 19.05 10 47.62 4 
8 23 1 4.35 6 26.09 1 

9 50 o 0.00 7 14.00 o 
10 25 1 4.00 4 16.00 o 

------

Toplam 305 12 ı 3.93 57 18.69 ı 11 
' 

9. SONUC 

Yukarda açıklanan düşünceler ışığında Sic 
ter'in denkleminin iyi bir tahm in model i olmadığı 

kabul edilmiş ve en k·ücük kareler reg resyon ana
lizi kullanarak üç ayrı denklem hazırlanmıştır. Ay
rıca 'buhar kürünün ve super plastizer ka tk ı ları nı n 

tahmin bağıntılarını bozmadığı da gözlenm i şt i r. 

Ancak, bu çalışma oldukca geniş bir numu
ne ·sayısına dayanmakla beraber sadece Phoenix 
şehrine inhisar etmektedir. Setonun özellikleri, 
yerel şartlar, imalat şekli ve biçim i, kullanılan çe
ş i tli katkı malzemelerinede bağlıdır. ısu bakımdan 

bu üç denklemin faydalılığı ve geçerl i l i ği yen i 
araştırmalarla da desteklenmel idir. Bu aşamad a 

28 Günlük beton dayanımları yerine 7 veya 14 
günlük beton dayanımlarının kullanılab i leceğ i gös
terilmekte ve teklif edilmektedir. Belki ilerk i ara ş · 

tırmalar 28 günlük basınç dayanım i ht i yacını ta
mamen saf dışı edebilir. 

•;. Sayı !_-:._ Sayı % Sayı •;. 
----- -

0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 
0.00 8 18.60 o 0.00 7 16.28 
0.00 4 11 .76 o 0.00 3 8.82 
6.90 8 27.59 1 3.45 6 20.69 
7.89 5 13.16 2 5.26 4 10.53 
5.88 4 23.53 o 0.00 4 23.53 

19.05 11 52 .38 3 14.29 9 42.86 
4.35 6 26.09 1 4.35 4 17.39 
0.00 6 12.00 o 0.00 4 8.00 
0.00 4 16.00 o 0.00 2 8.00 

-- ---- ------- - - - - --
3.60 56 18.36 ı 7 2.30 43 14.10 

Tablo 2 de verilen Denklemlerin basitliği mü
hendise 7 veya 14 günlük normal küre maruz kal 
m ı ş betonların 28 günlük basınç dayanımlarını çok 
büyük bir doğrulukla tahmin etmeğe ve onun su
ratli yan i daha önce karar vermesine imkôn sağ 

lamaktadır. Böylece zamandan büyük ölçüde ta
sarruf sağlıyarak beton kalite kontrolunda 7 ve 
14 gün gibi kısa bir sürede sonuca varılabilmekte
dir. 

Zaten her yerde kullanılma imkanı 

hız lı deneylerden ·ise kaçınılmalıdır. 

ÇEViRME FAKTÖRLERi 

in 2.54 x 10-2 m 

PSI == 6.897 x 10-3 MPa 

Lbm 0.4535 Kg 

Lbf 4.448 N 

olmayan 

35 
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VAGMURLAMA SiSTEMLERiNDE 
NORMAL ve TABANCA TiPi VAGMURLAYICILAR 

1. TANIM 

Yağmurlama sulama sistemlerinde basınçlı 

bir çıkış yerinden temin edilen su. zemin üzerine 

yağmurlayıcı ile dağıtılır. 

Yağmurlayıcı, bu sistemin ana parçasıdır . Di
rekt olarak, sulama sisteminin verimine, yararlı

lığına ve kalitesine tesir eder. Düzenl i bir su da
ğıtımını sağlayarak , yeni yetişen bitkilerin bere
lenmasini ve toprağın yüzeysel yapısının bozulma
sını önler. Suyun sulanacak araziye eş it dağılma

sı , su ve enerjinin en ekonomik kullanım tarzı yağ 

murlayıcıların ana prensiplerindend ir. 

Yağmurlayıcıların hidrolik verimlilikleri, ma l-
zeme, imalat, güveniriilik ve dayanma özell ikleri 
ni iceren teknik kaliteleriyle bağımlıdır. 

Yağmurlama sulamasının şartları . aşağıdaki 

durumlara göre farklılık arzeder. Bu şartları ye
rine getirecek uygun yağmurlayıcılar seçmek ge
rekir. 

Bu şartlar : 

o) Zeminin cinsi (Gecirimlilik, Topoğrafya) 

b) Sulanacak parsel büyüklüğü 
c) Rüzgar hızı ve sık lığı 

d) Su ihtiyacı 

e) Su uygulaması ve sulama aralığı 

f) Mahsul eaşidi 
g) Enerji maliyeti 
h) Çiftliktek i iş gücü imkanları 

i) Çifteinin finansman imkanları 

k) Suyun kalitesi 
1) 'Dondan korunma uygulamaları 

m) Mahsulün verimi ve karlılığıdır. 

('J DSI Proje ve Inşaat Dalresi Başkanlığı 

ı· • ı G.Ü.T.E.F. Öğretim Görevlisi 

NOT : Frans ı z Ziraat Bakanlı ğ ı Yayınlarından derlennıiştir. 

Derleyenler Turan KIZILKAYA( *) 

M. Haluk CELiK(" 0
) 

2. NORMAL VE TABANCA TiPi YAGMURLA
YICILARIN SlNlFLANDlRLMASI 

2.1. Cok Düşük Basınçlı Yağmurlayıcılar (0,1 
ile 1 Bor Arası) 

Özelikleri : 

o) Kabul edilen aralıklar 3 ·ila 6 metredir. 

b) Debileri genellikle maksimum 500 lt/saat 
kadardır. 

c) Yörüngeleri oldukça alcaktır. 

d) Belirli yerleştirme ·şartlarında suyun dağılı
mı uygundur. 

e) Uygulama oranı yüksekt ir. 

'Bu tip yağmurlayıcılar özellikle, ucuz yerleştir

me imkanıarı ve enerji tasarrufları dolayısıyle bah

çe sulamalarında ·avantajlı olarak •kullanılırlar. 

2.2. Düşük basınçlı yağmurlayıcılar (1 lle 2 

bar orası) 

o) Sulama çapı 10 m.'den 20 m.'ye kadardır. 

b) Saatte 1 m3'e kadar bir boşaltım sağlar

lar. 

c) Yüksek bir basıneta iyi bir yağmurlama 

sağlarlar. 

d) iyi bir uygulama mesafesine sahiptirler. 

e) Üniform bir olanakları vardır. 

Bu yağmurlayıcılar. genellikle sebze bahçeleri 

gibi üniform dağıl ım isteyen kısa köklü mahsulle

rin sulamasında ve bazı ayarlayıcılar kullanılarak 

meyve bahçelerinin sulanmasında da ku llanılır . 

37 
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2.3. Orta Derecede Düşük Basınçlı Yağmur· 

layıcılar (2 ile 4 Bar Arası) 

özelikleri : 

a) Boşaltım mesafeleri 10 m. ile 30 m ara 
sındadır. 

b) Boşaltım debileri saatte 15 mJ dür. 

c) Mümkün olduğu kadar geniş bir uygula
ma mesafesine sahiptirler. 

d) 'Başlık çapı uzunluğuna göre, iyi ayarlan
mış bir basıncia iyi bir yağmurlama im
kônı verirler. 

Bu tip yağmurlayıcılar her tip toprak ve mah
sule rahatça uygulanabilirler. Yeknesak ve ayarlı 

bir -uygulama ıyı bir sulamanın yapılması n ı 

sağlar. Orta derecedeki rüzgôr hızına karşı ak ı nı 

yüksekliği iyi bir şekilde ayorlanmıştır. Bu yağ 

murlayıcılar yekpare sistemler icin çok uygundur. 

2.4. Yüksek Basınçlı Yağmurlayıcılar (4 Ba· 
rın Üzerinde) 

Özelikleri : 

'Bu tip yağmurlayıcılar genellikle 4 barın üze
rindeki yüksek basınçlar icin kullanılırlar . Bazen 
7 ve 8 bar basınca kadar calıştırılabilir. Genell ik
le aşağıdaki özelikiere sahiptirler. 

·a) Akım mesafeleri 30 m. ile 80 m. aras ı n 

dadır. 

b) Yüksek uygulama hıziarına sahiptir. Uy
gulama hızı 10 mm/ h ve 15 mm/ h üstüne 
çıkabilir. 

c) Tava usulü şeritveri sulamalarda taban
ca 1ipi yağmurlayıcılar kendi kend ine t ı r · 

Jatmalarıyla daha iyi bir yeknesaklık sağ

larlar. 

d) Rüzgôr hızının saniyede 4 ve 5 m.'nin 
üzerine cıktığı zaman su dağ ıtımında ba
zı sahalarda bir azalma husule gelir. 
Yüksek akım dolayısıyle rüzgôra karşı bir 
hassasiyet arzeder. 

e) Boşaltmalar genellikle 15 m3jh geçer. Bu 
bazen her yağmurlayıcı için 20 mJ/h ula
şabilir. 

Bu tip yağmurlayıcılar genellikle geniş çapta 
ki ot ve hububat ve oldukca seyrek dikilmiş boy
lamasına büyüyen tarım ürünleri icin kullanılırlar . 

Bozulması mümkün olan baz ı hassas zeminlere 
ve rüzgôr olan bölgelerde rüzgôr tesirinin yekne
saklığı bozmemesına dikkat edllmesi istenir. 

38 

3. NORMAL VE TABANCA TiPi YAGMURLA· 
YICILARIN SEÇiMi• 

Yağmurlayıcı tipinin seçimi, sulama planlama-
sı ile birlikte aşağıdaki özelikierede bağlıdır. 

a) Parsellerin biçim ve ölçüsüne 

b) Toprağın yapısı ve geçirimlilik özeliğine 

c) Bitkinin cinsine 

d) Rüzgôr şartlarına 

e) Uygulamanın yeknesaklığına 

f) Kabul edilebilir basınca 

g) Sistemin taşınabilir ve sabit sistem ol
masına 

h) 'Bazı özel şartlara (verimlilik, dona karşı 

koruma) 

i) Fiatlardaki artışa 

Başlığı ile beraber bir yağmurlayıcının özeliği 

aşağıdaki değerleri ile belirlenir. 

a) 'Boşaltım 

b) Yağmurlama mesafesi ve ıslak yarıçap 

c) Saatteki yağmurlama miktarı 

d) Akışın dağılımı 

Genellikle yağmurlayıcının boşaltımı mJ/h ola
rak ifade edilir. Sistemin tipine göre 0,1 ila 200 
m:ı/h arasında değiş i r . 

Suyun ulaşım mesafesi makinadan, tatbikatta 
kabul edilen sulama çapının en uzak noktasına 
olan mesafesi olarak tariflenir. Bazen buna ıslak 
yarıçapta den ir. 

Her makine icin ıslak yüzey aşağıdaki gibi R 
yarıçap mesafesine bağlı olarak belirlenir. 

S == 7i. R 2 

Bu mesafe birkoc metreden 80 m.'ye kadar 
makina tipine bağlı olarak değ i şir. 

Ekseriyetle da iresel yüzeyler birkoc yüz metre
·kareden, en büyük tabanca tipi yağmurlayıcılar için 
2 hektara kadar değişir. 

Dairevi alan üzerine yağmurlayıcının ortalama 
uygulama oranı, kendi kapasitesi ile aşağıdaki gi
bidir. 

1000 X Q 
p == - - ---s 

P == Ortalama uygulama oranı (mm/ h) 

O == Yağmurlayıcının debisi (m:l/h) 

S == Yağmurlayıcı tarafından sulanan dairevi 
alan. 



Uyguloma oranı yağmurlayıcı tipine göre bir
koç mm/h'don birkaç yüz mm/ h'a kadar değişir. 

Yağmurlama dağıtım eğrisi, sulanan cop üs
tünde yağmurlama uzaklığına bağlı olarak, uygu
loma oranının değişimini gösterir. 

Suyun dağılımı , tamamen işletm e bosıncıno 

ve su jetinin atılım mesafesine bağlıdır . 

Gerçekte hava diraneini kırabilen su damlo
sı büyük bir kinetik enerjiye sah ipt ir. Bu durum 
tabonca tipi yağmurlayıcının efektif ulaşım mesa
fesini uzatır. Damla büyüklüklerine göre zemine 
ulaşım hızı değiş i r, 1 mm genişliğindeki damlolar 
4 mjs, 5 mm genişliğindeki damlolar ise 7 mj sn 
hızla zemine ulaşır. Bundan dolayı iri damlolar 
kolayca bozulan zemin üzerine mekanik tesir ya-

TABLO- 2 

No. Tanımlama 

--

1 Tabonca gövdesl 
2 Sürmekolu 
3 Halka, kıskaç 
4 Sürme Koşığı 
5 Geri çevirme kolu 
6 VI do 
7 Yay 
8 Fren vidosı 
9 üst yüzük 

Alt yüzük 
10 Yay 
11 Fren ostorı 
12 V olan 
13 Rondelo 
14 Monşonlu yatak 
15 Vi do 
16 Cıvoto (sürme) 
17 Meme 
18 Rondelo 
19 Kıskaç 

20 Bilyeli yatak 
21 Mesned şoftı 

Geri çevirme rodu 
23 Süre mekanizması 
24 Yaylı halka 
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porok zemin yüzeyini bozar. Bu durum toprak içi
ne suyun ve havanın girişine moni olur. Yağmurla
yıcının detayları şekil 1 ve 2 de verilmiştri. 

4. NORMAL VE TABANCA TiPi YAGMURLA
YICILARIN ÖZELiKLERi 

o) Başlıklor (memeler) 

Yağmurlayıcının debisi tamamıyla yağmurla

yıcı üzerine techiz edilmiş olon memelerin çapla
rına bağlıdır. Bu çaplar 1 mm'den 50 mm'ye ko
dar değişir. Bazı memeler yağmurlayıcının otım 

mesafesini çoğaltacak şekilde dizayn edilir. Aynı 

zamonda diğerler ide suyun mükemmel bir şekilde 
yoğmurlonmasını ve dağılımın üniform olmasını 

soğlorlor. 

ACIKLAMALAR 

1 No. ı Tanımlama 

25 Şoft 

26 'ilk bağlantı kelepc esi 
27 C ıva to 
28 Ayak vidası 
29 Cıvoto 

30 Co n to 
31 B ilyalı yatak 
32 Yaylı halka 
33 Yaylı halka 
34 lTıkoc 

35 Karşıt ağırlık 

36 kol pozisyon vidosı 
37 Ters çalışma boğal n tı kelepçesi 
38 Yaylı halka 
39 Eksen 
40 Meme rendelası 
41 Rondelo 
42 Halka 
43 Yağlı fiting 

44 Rondelo 

45 Rondelo 

46 Cıvoto 

47 Tıkaç 

48 Kopaklı tıkaç 
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Yagmurlayıcının deği~ik dela ylarını n i~ imieri 
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Yağmurlayıcılar genellikle aynı tip ik i veya üç 

meme ile techiz edilirler. Uygulamada iyi netice 

alabilmek için değişik basınciara göre ölçüleri 

verilmiş meme tipleri tavsiye edilir. 

b) 'Basınç 

Yağmurlayıcıların debileri bas ınca paralel 

olarak artar. 

Belli bir basınç için, i malatçı daha iyi bir ve

rim sağlamak amacıyla yağmurlayıcının tipini ve 

copını tayin eder. 

Yağmurlamoda normal basın eton fazla aşırı 

basınç uygulanması toprak kaybına ve rüzgôro 

karşı büyük bir hossosiyete sebep olur. Bu şekilde 

kullanım aynı zamonda yoğmurloyıc ı yı yorar ve 

çobuk aşınmasına sebebiyet verir. 

'Diğer tarafton cak olçok basınç ise suyun 

atılımını azaltır, iyi bir yağmurlama meydana ge

tirmez ve yağmurlama dağılım eğris i suloma yo 

rıçapı boyuneo nokson uygulamay ı gösterir. (Şe 

kil 3) 

c) Çift başlıklı (memeli) 

Kesit çapı ile verilmiş meme icin işletm e ba-

sı ncı suloma parametrelerini belir ler ve : 

1. Basınçla yağmurlama debisi artar. 

2. 'Basınçla suloma çapı büyür. 

3. Basınç yükselmesiyle daha iyi bir yağmur

lama sağlanır. 

Bell i basınç ve bell i meme tipi icin meme ça

pı sulama parametrelerini be lirler. Böylece : 

1. Meme çapı ile yağmurlama debisi artar. 

2. Meme çapı ile suloma ça pı büyür. 

3. Meme çapı ile uyguloma oranı artar. 

4. Meme çapı artın eo yağmurlama irileşir. 

5. Meme copının ortması y le toprak yüzeyine 

vuran damlanın enerjisi artar. 

d) Yörüngenin a çısı 

Su jeti yatay eksenle 250 açı yapocak şekil

de memeden fırlotıldığı zaman suyun en uzağa 

atıldığı deneylerle be lir lenmi ştir. 
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Diğer taraftan , rüzgô ra ka rşı hassasiyeti 
azaltmak veya ağaç altı sulaması yapılması icin 
bu acı 5o'ye indirilebil ir. 'Böylece suyun ileriye tı r

loması azaltılmış olur. 

e) Ratasyon h ız ı 

iyi bir üniform uyguloma olması isteni rse, dön
me hızı düzgün ayarlanmış olmalıdır. 'Dakikada 1 
ve 2 dönme gereklidir. Tabonca tipi yağmurlamo 

lar için bu hız daha azdı r. (Dakikada 1/ 2 ile 1/ 2 
arası) 

Dönme hı zındaki üniformluk materyalın kali
tesine, yopılışıno bağlıdır. 

!Dönme hızı meme çapı ile yükselir. Dönme 
hızının yükselmesi su jetinin atış mesafesini azal
tır . 

f) Yağmurlama yüksekliği 

Uygulomanın üniformluğu yağmurlama yük-
sekliğinede bağlıdır . Ürün uzadığı zaman, uzoma 
boyu yağmurlamoya moni olmamalıdır. Dolayısıy

le yağmurlama yüksekliği uygun bir vaziyette 
ayarlanmalıdır. Şurasıdo unutulmomalıdırki rüz
gôro karşı olan hassasiyet yağmurlama yüksekliği 
ile artar. 

g) Uygulomanın üniformluğu 

Sulama dairelerin in, üstüste gelecek şekilde 

oyarlanması yağmurlayıcılar etrafında iyi bir üni
form uygulama sağlar. 

Memesi ile beraber imal edilmiş belli yağ-

murlayıcılar ve bilinen iyi bir işletme basıncı için 

üniform uyguloma bir katsayı ile 'karakterize edil

miş t ir. Bu katsayı değişik yağmurlayıcı setler icin 

hesaplanmıştır. Örneğin 18 m x 18 m, 18 m x 24 

m, 24 m x 24 m (kore, dikdörtgen veya üçgen) 

Christiansen üniformluk katsayısı : 

Önce yağmurlamanın püskürtme eğrisi çizilir 
ve hangi planlamanın üstüste gelen suloma dai
relerinde üniform bir uyguloma sağlayabileceği 

saptanır. (Şek i l 4) 

Şurası u nut ulmamalıdırki iyi bir ünuformluk 
enerji ve sudan ekonomik tosarruftur. 

j) Christiansen üniformluk katsoyısı aşağı-
dak i gibidir. 

cu= 100 ( 1-

Bu rada : 
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hi : Alanı Si olan numune olarak seçilm i ş 

alandaki test edilen yağmur ölçümü 

hm : Bütün Si alanlarından n tane ölçülmü ş 

hi yağışların ortalaması olup bu değer : 

~h . 
--' dır. 

n 

:::; lhm- h 'i Ortalama yağışlardan hi değişir
ken yağışlarının fork değerlerinin toplamının mut
lak değeridir . 

hi yağışları. ısianmış tüm arazi üzerine uy
gun sayıda yerleştirilmiş yağış ölçerlerle belir
lenebilir. 

Daha basit olarak yağmurlama eğrileri kul
lanılarak planda önerilmiş herhangi bir sulama 
gözü icin bilg isayarla Cu değeri belirlenebilir. 

Christiansen katsayısının izahı : 

Cu katsayısının değeri aşağıdaki i şlemlerle 

gelişerek kesin şeklini alır. 

Sulama yüzeyinin % 80 inin üzerinde, uyoıı-

lana n h değeri h > h m _c_ olmalıdır . 
100 

Burada : 

h m 

h m 

o 
T 

lxe 

1000 X O .T 

1 x e 

Bütün sistemde ortama uygulama 
(mm) 

Yağmurla debisi (m3/h) 

Uygulama müddeli (saat) 

Sistemin ölçüsü (m x m) 

Genellikle maksimum uygu lama HM 

HM = hm ( 3- 2 X Cu) 
100 

ve minumum uygulama Hm 

Hm = h m ( --
2·-C_,u,_ - 1 ) 
100 

En iyi sulanmış yarım yüzeyi nartalama uygulaması 
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cu 
Pm = hm -- dır . 

100 

Örnek : Eğer Cu = % 80 ve hm = 50 mm ise 

1. % 79 dan fazla yüzey icin h > 40 mm 

2. Maksimum uygulama HM = 70 mm 

3. Minimum uygulama Hm = 30 mm 

4. Yarım olarak en iyi sulanmış artalam uy
gulama 

Pm = 40 mm olur. 

CTGREF Üniformluk katsayısı 

CTGREF Çok daha iyi bir yağmurlama uygu
lamasında sıhhatli -bir üniformluk katsayısıdır. 

Cu = 100 
h

0 
. S 

hm . S 

ho Ağ üzerindeki minumum uygulama 

hm = Ağ üzerindeki ortalam uygulama 

S = Ağ yüzey alanı 

s = Ortalama uygulamanın en çok % 120 
ve en az % 80 olan arazi yüzeyi alanı 

Üniformluk katsayısının değeri aşağıdaki de
ğerlerden büyük olduğu zaman belli bir işletme 

basıncı ve belli bir yağmurlama seti icin iyi bir 
üniformluk ve tatmin edici bir uygulama sağlanır. 

Burada : 

Chrsitiansen 

CTGREF 

Cu > 85 

Cu > 50 

değerlerine haiz olmalıdır . 

5. YAGMURLAYICININ TEKNiK TARiFi VE 
TESTLERi 

5.1. Teknik Özelikleri 

Yağmurlayıcının teknik özelikler aşağıda sı

ralanmıştır . 

5.1.1 . Yağmurlayıcının tanıtımı 

5.1 .2. Teknik izahı 

5.1.3. Hidrolik karakteristikleri 

5.1.4. Ayarlama 

5.1.5. Bakım 

5.1 .6. Yedek parca ve garanti 

5.1 .1. Tanıtım 

Yağmurlayıcılar üzerinde aşağıdaki özellikler 
rahatlıkla okunabilmelidir : 

a) imalatcısının adı, 

b) Tipi, 

c) i malat ın ori j ini. 

Yağm u rlama memelerininde tipi ve markası 

belli olmalıdır. 



i ki yağmurlayıcı 

A yağmurlayıcısının 

puski.ır tm~ ~~ ri sı 
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AB. C. D yağmurlayıtarının 
pu s kurtrr. e <' g rı s ı 

f'TI')/h cıarak 

' 

-
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5.1 .2. Teknik izahı 

Aşağıdaki teknik özellikler verilmelidir. Bunlar 

o) Ratasyon sistemi : Düşey veya yatay kol
lu, türbinli veya darbeli ileriiyen 

b) Yağmurlayıcının her parçasının yapısı : 
Gövde, yürütme kolu, türbin, şaft, püs
kürtücüler, pul ve yüzükler, memeler, 
manşanlar vs .. . 

c) Birleşim sistemleri Dişi erkek vidaların 

ölçümleri, halkalar veya özel birleşim 

parçalarının yapısı ve ölçüleri 

d) Yağmurlayıcıların ağırlığı (Kg) 

e) Destekleyici milin cinsi 

f) Yağmurlama memelerinin yatayla yaptığı 

acı 

g) Yağmurlayıcılara bağlı memelerin adedi 

h) Zıvanalı yatak üzerine bağlı çeşitli meme 
c apı 

i) 'Değşiik yağmurlama memelerinin 
ölçüsü 

k) Yağmurlama memelerinin ilgili setleri 

1) Su jetinin ayrım acısı 

vi da 

m) 'Memelerin tipi : Düz delikli memeler, 
anahtar deliği tıkaclı memeler, dağıtıcı 

meme, su jetl düzeltici ile yerleştirilmiş 

memeler. 

n) Spiral kolun korunması 

o) Hareketli kolların şaftı ile bağlantısı 

- Metal ile metalin sürtünmesi, metal 
bağlama 

- Bilyeli yataklar, yatağın tip ve numa
rası 

p) Ana şeftın manşan ve gövde ile bağlan
tısı 

- Metalle metalin sürtünmesi 

- Bilyeli yataklar, yatakların tip ve nu-
maraları 

r) Dönen yataklar ıçın •korunma donanımı 

(Manşonlar, bilyeli yataklar) 

s) 'Dönen kısımların yağlanma metodları 

5.1 .3. Hidrolik Karakteristikler 

imalatçı tarafından yağmurlayıcıların hidrolik 
karekteristikleri test formunda belirtilmesi lazım
dır . 
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Meme çapı ve yağmurlayıcı seviyesindeki ba
sınç icin aşağıdaki özelikler verilmelidir. 

o) Debisi 

b) Su jetinin atılım mesafesi 

c) Ana memeden yatay seviyenin üzerinde 
su jetinin maksimum yüksekliği 

d) Su jetinin en yüksek noktasından yağ-

murlayıcı şaftına olan yatay mesafe 

e) Üniformluk katsayısı 

f) Akışın dağılımı 

5.1.4. Ayarlama 

Yağmurlayıcıların mümkün olan her türlü 
ayarlama detayları teknik notunda verilmeli 

o) Yörünge açılarının, boşlık memeleri, göv
de veya bağlantı üniteleri ile oyarları 

b) Dönme hızı oyarları 

c) Otamatik ters hız ayarı veya pervans 
ayarları 

d) Suloma dairesi çapı oyarları 

e) Kırma frekansı ayarları 

5.1.5. Bakım 

Yağmurlayıcıların bakımını temin etmek icin 
teknik notlarında aşağıdaki özelikierin belirtilmesi 
lazımdır. 

o) Yağmurlayıcılar ve diğer cihaziarın bozul
ma yolları 

b) Bilyeli yatakların yağlanma süreleri 

c) Aşınan parcaların yenilenme süreleri 

5.1.6. Yedek Parça ve Garanti 

imalatçı firma yağmurlayıcıların elemanlarını 
sotarken minumum 5 yıl garanti süresi vermesi ve 
bütün porcaların bulunabilmesini garanti etmesi 
gereklidir. 

Aşağıda gösterilen çeşitli karakteristikleri de 
garanti etmelidir. 

o) Debi 

b) Su jetin in atılım uzunluğu 

c) Çeyrek ve tom dönme devri 

d) Çeşitli genel vaziyet planlarındaki unı

formluk katsayısı ve uyguloma paterni 



6. YAGMURLAYCILARIN TESTLERi 

Aynı şartlar altında test edilen aynı yağmur
layıcılar aynı sonucu vermelidir. Bu test kriterleri 
ile, rüzgôra karşı ve rüzgôr hızı limiti icindeki 
hidrolik karakteristikler ortaya çıkarılır. Bu belir
lenmiş çeşitli karakteristikler yardımıyla yağmur
lamada kullanacak olana secimde serbestlik ge

tirir. 

6.1. Testıerin Tanıtımı 

Bu testler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

6.1 .1. Homojenlik Testi 

Bu test debinin, su jetinin atılım mesafesinin, 
Cu ile gösterilen yağmurlama eğrisinin sayısal 
değerinin yaklaşık homojenliğini vermelidir. 

Şayet aşağıdaki şartlar yerine gelebiliyorsa. 

o) Ortaloma debiden sapma % 5 e eşit ve
ya daha aşağıda olmalıdır. 

b) Ortalama Christiansen Cu değeri % 10 a 
eşit veya daha aşağıda olmalıdır . 

6.1.2. Standort Yağmurlayıcı 'icin Test 

Homojenlik durumu tayin edilmişse bu du
rumda standort yağmurlayıcı korokteristikli olma

lıdır. 

Çeşitli meme takımları, seeilen yağmurlayı

cılar üzerinde test edilecektir. Her meme takımı 

üç aynı basınç altında, imalatçı torotındon tav
siye edilen orta basınctan, nominal basınca kadar 
test edilecektir. 

tir. 

Bu testlerde aşağıdak i özelikler belirlenecek-

a) 'Debi 

b) Su jetinin atılım mesafesi 

c) Çeyrek ve tam devirde retasyon hızı 

d) 'Değişik paternler icin rüzgôr yönündeki 
şortlarda Cu değeri 

6.2. Aşınma Testleri 

6.2.1. Mekanik 'Aşınma Testi 

Bir tanesi standart olan en az üç yağmurlayı
cı numune ile 2000 saat mekanik test yapılmalıdır. 
Aynı meme takımı ile bağlanmış bu üc numune, 
imalatçı tarafındon tavsiye edilen neminal ba
sınçta sabit pozisyonda test edilir. 

Her hafta retasyon hızı kontrol edilecektir. 
Yağmurlayıcılardan biri test edilmeyecek sadece 
kontrol numunesi olarak kullanılacaktır. 
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Bu test icin suyun kalitesini, toplam hidro
metrik derecesini, PH değerini ve ortalama sıcak

lığını iceren bir rapor verilecektir. 

6.2.2. Üstünlük Testi 

2000 saatlik bir işletmeden sonra elde edilir. 
Sadece yağmurloyıcılara bağlanmış meme tokım
Iarı aşınma testi esnasında üç yeni test basıncın
da test edilir. Bu aşınma test inden sonra nominal 
basıneta pullar icin sızıntı testi tamamlanır. 

6.2.3. Su Jetini Gronulometrik Testi 

Daha sonra su jet inin dağılışı testi yapılır. 

6.3. Test Planı 

6.3.1. Test Alanı 

Yağmurlama ölçerlerinin yerleştirileceği test 
arazisi yatay olmalı, maksimum % 1 eğim tole
ransı tanınabil i r. ıBu alanın üstü kapatılabild i ği 

gibi açık havadada olabilir. 

6.3.2. Yağmurlayıcıların Yerleştirilmesi 

Esas memelerin merkezi komşu kenar boyun
ca uzanan yatay bir çizgiden en az 0,50 m yük
seğe yerleştirilmelidir. Her test icin ölçülen bu 
yükseklik test raporuna yazılmalıdır . Yağmurlayı

cıların kavrama rodu düşey olmalıdır. Onun çapı 

hiç değilse taşıyıcı manşonludan biri olmalıdır. 

6.3.3. Yağmurlama Ölçekleri 

Uygulamadaki yağmurlama ölçekleri iki deği

şik şekilde kurulur. 

a) Islak capın bir çeyrek veya bütün yüze
yi üzerindeki yağmurlama ölçekierin dağılımı : 

Bu durumda yağış ölçerler düzenli bir şekil

de kare ağın ana kes it inde ıslak çap üzerine ku
rulmalıdır. 

Yağmurlama ölçekleri birbirinin aynıdır ve 
sıcratmayı önleyecek şekilde dizayn edilm i şler

dir. Bütün bunların izahları test raporunda veril 
melidir. 

Yağmurlama ölçeklerinin dağılımı, çeyrek 
olanlar limitlenmiş durumda ise test 4 adımda ic
ra edilir. Her adımın başında taşıma manşonu 

yağmurlayıcının manşonu üzerinde çeyrek devir 
cevrilmelidir. Bu dört adım testin sonunda yağ

murlama ölçekleri rapor edilmelidir. 

b) Çevre Boyunca Uygulama Örneği 

Yağmurlama ölçekleri ıslak dairenin çapı bo
yunca bir hat üzerine kurulur. Yağmurlama öl
ceklerinin çevre üzerinde veya bölge üzerinde da
ğılımı 1 m'ye eşit veya daha az olmalıdır. Daha 
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fazlası için test ed ilen yağmurlayıcılar 45° dö
nebilir bir mil üzerine tesbit edilmelidriler. 'Böy
lece ıslak çevre yarıçapının 4 veya 8 defaki 51-
çümü esnasında her ölçüm okunabilir. Böylelikle 
ortalama yağmurlama karakteristik eğrisi, meme 
ve basınç çifti arasında elde ed ilir. 

Kullanılan yağmurlama ölçeği, mesafeler ve 
yükseklikler test raporunda gösterilir. 

6.3.4. Rüzgôr Hızı ve Hava Higrometri si Öl
çümü 

Test esnasında, rüzgô r hızı anenametre ıle 

ölçülmelidir. Bu ölçüm cihazı yerden en az 4 m. 
yüksekliğa yerleştirilecekt i r. Test alanı su derinli
ği ölçü bölgelerinin dışında olacaktır. 

Su derinlikleri ölçü bölgeleri dışında bulunan 
test alanı icindeki ı s lak ve kuru termemetreler 
üzerindeki hava ısısı yazılmalıdır. Böylece higro
metri tayin edilir. 

6.4. Su Derinliği Ölçümü icin Test Şartları 

6.4.1. Rüzgôr Hızı Lim it i 

Test e.>nasında rüzgôr hızı 1 m/ sn den fazla 
olmamalıdır. Maksimum hız 1,5 m/sn yi geçmeme
lidir. 

6.4.2. Atmosferik Ölçümler 

Rüzgôr hızı en az 15 dakikada bir m/ sn cin
sinden ölcülmelidir. Rüzgôr yönü su derinliği öl
çümleri ile ilgili aynı tabloda rapor edilmel idir. 
Aynı zamanda hava higrometriside ölçülmüş ol 
malıdır. 

6.4.3. Test Zamanı 

Meme ve basınç çifti icin test zamanı mini 
mum bir saat olmalıdır. 

6.5. Yağmurlayıcının Hidrolik Karakteristikle
rinin Ölçümü 

6.5.1. Yağmurlayıcılar Seviyesinde Basınc 

Yağmurlayıcılar sev iyesinde kullanılan basın ç 

test basıncı olarak belirtilmişt ir. Kavrama rodu 
üzerindeki su alma ağzı basıncı herhangi dönen 
bir parça veya kısımdan en az 20 cm yukarıda 
olmalıdır . Valf basıncı , yağmurlayıcının taşıyıcı 

manşonu karşsındaki yatay çizg,i üzerinde olma
lıdır. Yaklaşık olarak basınç ± 0,5 m olarak öl 
çülnıelidir. Test esnasında sapma ± % 3 geçme
melidir. 

6.5.2. Yağmurlayıcının Debisi 

Bu debi yaklaşık olarak ± % 2 hata ile öl
cülmelidir. 
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6.5.3. Yağmurlayıcının Ratasyon Zamanı 

Her devir ve çeyrek devirde ratasyon süresi 
yaklaşık olarak 1/ 10 saniye hassasiyetle ölçülmeli
dir. 

6.5.4. Su Demilikleri 

Su derinl ikleri mm cinsinden ± % 2 hata ile 
ölcülmelidir. 

6.5.5. Su Jetin in Atılım Mesafesi 

Belirtilen yarıcop üzerinde, su jetinin atılım 

mesafesi yağmurlayıcı şeftından en uzak mesafe
deki yağış ölçere kadar olan uzaktır. Bu uzaklık 

en az 0,25 mm/h bir uygulamaya ait olmalıdır. 

Şayet su jetinin uzanımı farklı yarıçaplarda 

çeşitli değerler alıyorsa, ulaşılabilen her türlü 
uzunluk referans uzunluğu olarak seçilmelidir. 

6.5.6. Maksimum Yükseklik Eğimi 

Çeşitli basınçlardaki maksimum yükseklik eği

mi, meme seviyesine göre ölcülecektir. Su jetinin 
en yüksek noktasının, yağmurlayıcının şaftına 

olan yatay uzaklığı ölçülecektir. 

6.6. Test Neticelerinin izahı 

6.6.1. Yağmurlama Eğrisi 

Rüzgôra karşı olan şartlardaki su derinliği 

ölçümleri meme ve basınç çifti icin yağmurlayıcı
nın ortalama yağmurlama eğrisinin çizimini sağ
lar. 

6.6.2. Uygulamanın Üniformluğu 

Bu karakteristik eğriden rüzgôr şartlarındaki 

su uygulaması çeşitli örnekler icin belirlenecektir. 

o) Sabit pozisyonda yağmurlayıcıların 'işle
tilmesi çeşitli sınıflardaki yağmurlayıcıların üniform
luğu (kare, dikdörtgen veya üçgen) raporda ve· 
rilmi ştir . 

b) Uzunluğuna hareket eden yağmurlayıcılar 

Bu tip yağmurlayıcılar tava sulamalarında 
kullanılır. Uygulama derecesi coprazianarak be 
lirtilmelidir. Daima yağmurlama eğrisinin 1aoo lik 
bölgede testinden elde edilir. 

Aynı şekilde aşağıdaki derecelerdende fay-
dalanılabilir. 

200° - 220° - 240° - 260° - 280° - 300" 

Bu değerlerin her biri tava genişl i kleri serile
rinin ilk tahmininde uygulanabilir. 

c) Uygulama üniformluğunun Hesaplanması 



örnek calışmalar için her 1 mı üniteye özel 

uygulama hesa planacak veya doğrudan deney ler
den tay in edilecektir. 

Üniformiuk, czel uygulamadon aşağı daki for
müllerle hesaplanır . 

:::; ı: ı -h ı' )' _ ı _ m --·- 100 
n.h

01 

Christiansen Form ülü 

100 CTRGREF Formülü 

6.7. Test Raporu 

Test raporu aşağ ı daki maddeleri ihtiva ede
cektir. 

6.7.1. Yağmurlayıcıların Tanımı ve Tarifi 

al imalatçının adı adresi 

b) Alıcının adı ve adresi 

c) Yap ı m 

d) Tip 

e) Tanıtma kartın ı n seri numa rası 

f) Memelerin copla rı ve tarifleri 

g) Taşıma manşonlarının tarif i 

h) Ratasyon sistemi 

6.7.2. Uygulanan Testıer i n izahı 

Yağmurlayıcıya uygulanan değişik 

numaraları belirlenecek 

6.7.3 . Test Raporu 

testierin 

Her testin raporunda aşağıdaki hususlar acık -

ca belirlenecek 

o) Test şartları 

b) Sıra tanıtımı 

c) Cihazın işiitmedeki doğruluğu 
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d) Elde edilen sonuclar 

e) Eğer uygun ise, neticelerin izahı 

Su derinliği değerlerini de hitivo eder. iki 
tipten birin in test raporu her calışma icin memo
basınç çifti icin b ir leştiri l ecek . 

YAGMURLAYICI TEST BELGESI 

Test Merkezi : 

Meme çapı 

Basınç 

Test müddeti 

Ortalama rüzgar hızı 

Rüzgar yönü E) 

Yağmurlayıcı ile yağış ölcer ara
sındak i seviye f·arkı 

Debi 

Dönme müddeti 

Tam devir 

Çeyrek devir 

ll 

lll 

IV 

Su jetinin atıl ı mı 

Su jetinin en yüksek noktası H 

Yağmurlayıcıya mesafe X 

Test No. 

Tarih 

Yapı m 

Tip 

Acı 

mm 

Bar 

Saat 

mj sn 

Derece 

mm 

m3jsoat 

Dak 

» 

) 

1) 

)) 

m 

m 

m 

Daire bölgesinde veya cop üzerindeki yağış ölçer
lerde su derinliği mm. olarak ölçülmelidir. 

49 





SiLOPi OVASI 
VAGIŞ · YERALTISUYU SEViYESi iLiŞKiSiNiN 

ARAŞTIRILMASI 

Yazan Nuri KORKMAZ(•) 

ÖZET 

Akiferlerin yağış- su seviyesi ilişkisi ve bu ilişkiyi belirleyen bağıntılar bir hav
zada gerçekleştirilecek değişik gayeli su yapılarının boyutlandırılmasında büyük 
faydalar sağlamaktadır. 

Literatürde, bir akif.erden yıllık ortalama beslenirninden daha fazla su çekil· 
mesi halinde sahasal düşümlerin gerçekleşeceği ileri sürülerek, su seviyesini dii· 
şürmeden akiferdeıı yılda a•lınabilecek su miktarı «emniy.etli verim» olarak tarif 
edilmekte ve bu konu ile ilgili bir çok metot verilmektedir. 

Halihazırda önemli oranda çekimin olmadığı ve tabii hidrolojik şartlarm et· 
kisi altmda bulunan Silopi ovası akifeı-inin su seviyelerinin 1962 -1969 yağışlı ve 
1969-1983 kurak devreler boyunca sahasal olarak büyük çapta değiştiği gözlenmiş· 
tir. 

Bu incelemede, halihazırda tabii hidrolojik şartlarm etkisi altındaki bu aki
ferin yağış - su seviyesi tipi tayin edilmiş ve geliştirilen bağıntılardan yağışlı ve 
kurak devreler için gerçekleşen sahasal yükselim ve düşüm miktariarı hesaplan· 
mıştır. Ayrıca bir akiferde su seviy.esi düşümünün, akiferden fazla çekim olduğu 
anlamına gelmeyeceği, literatürde verilen emniyeNi verimle ilgili metotların sta· 
tik rezervli akiferler için g.eçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 

1. GIRIŞ 

Bir akiferde belirli bir At süresindeki su sevi
yesindeki su seviyesi değişimi, bu süre boyunca 
okifere girensu (beslenim) ile çıkan su (boşolım) 

farkına bağlı olarak gelişmekted ir. Yeraltısuyu 

besienimlerinin en önemli kaynağı yoğıştır. Bir 
hidrolojik yılın yağışlı mevsimi boyuneo besienim 
miktarının boşalım miktarındon fazla olması ha-

Yağışın yıllık ortalamanın altında ve üstünde 
olduğu kurak ve yağışlı yılların birbirini takibine 
bağlı olarak boşalım katsayısı (a) küçük olan bir 
akiferde su seviyesinde ve buna bağlı olarak ye
raltısuyu akımı şeklindeki boşalımında kısa süreli 
ve mevsimlik değişimlere ilave olarak uzun sü
reli değişimler gerçekleşir. 

l·inde okiferde su seviyesi sürekli yükselir. Besie

nim miktarı boşalım miktarına eşit ise su seviye

si değişmez, besienim miktarı boşalım miktarından 

az ise su seviyesi sürekli düşer. Kurak mevsim bo

yunca ise besienim olmaması veya minimum mer

tebede olması halinde (ice akış yolu ile besien im 

olmoyan a'kifer hali) su seviyesi boşalım miktarına 

bağlı olarak sürekli düşer. 

(') Jeolo]l V. Müh., DSI. Jeoteknik H;z, ve Veralt ısu ları Da
Iresi Başkanlığı 

Böyle bir okiferde belirli br ondan itibaren 
yağış ve yeraltısuyu akımı şeklindeki boşalıma 

ilôveten sun'i beslenim, cekim gibi tabii dengeyi 
bozan diğer faktörlerin biri veya birden fazlasının 

etkisi altına girmesi tıclinde su seviyeleri daha 
önceki periyottan farklı şekilde yeni şartlara bağlı 

olarak değişir. 

2. SiLOPi OVASININ HiDROJEOLOJiSi 

Silopi ovası Güneydoğu Anadolu'da Mordin 
ilinde Irak ve Suriye sınırında yeralır ve olanı 

350 km2 dir. 'Batıda Dicle nehri, doğu ve güneyde 
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Hezil suyu ile sınırlanır. Kuzeyi ise yüksek dağlar
la çevrilidir. 

ıinceleme sahasında yalnız tortul kayaefor yer
alır. En yaşlı formasyon, kuzeydeki yükseltileri 
meydana getiren Kretase yaşlı kalkerlerdir. Pale
osen yaşlı formasyanlara ovanın kuzeydoğusunda 

çok dar bir alanda şeyi, marn, kumtaşı, konglo
mera ve kalker şeklinde rastlanır . Orta 'Eosen kal
kerleri ova kuzeyinde batıdan doğuya doğru dar 
bir şerit halinde uzanır. Kretase kalkerleri Eosen 
üzerine. Eosen kalkerleri de Miosen formasyo nla
rı üzerine şoriye olmuştur. Güneyde Eosen kalker
lerinin üstüne kumtaşı . konglomera, kil münave-

besinden meydana gelen Miosen formasyonu ve 
onun da üstünde benzer litolojisiyle, Pliosen for
masyonları yeralır . Miosen ve Pliosen formasyon
ları toplam 1500 m yi aşan kalınlığa sahiptirler. 
Dicle nehri ve Hezil suyu yatağı alüvyonla kaplı

dır. 

Ovanın güneyinde sığ kuyulara rastlan ılır. 

Ovada D'Si tarafından yeraltısuyu araştırması ga

yesiyle 8 lokasyonda 10 adet sondaj kuyusu acıl

mıştır. Bu kuyulardon 2981- Günhodit araştırma 

sondoj kuyusuna ait bilgiler Şek i l : 1 de verilmiş

tir. 

IŞ ARETLER 

2981 o 

20 

c o 1 
o 

40 .. " 
. o ·. o ~ o 

o 
o 

60 
o · 

o . o 
o 

o o o 
80 o o 

100 

120 

140 

160 

ı:=::==ı 
~ Kil 

lo~ 
~ Çakıllı kil 

~ 
ı 

Konglamara 

Fi Itre 

Kuyu n umarası 

Kuyu adı 

Ze min k otu (m) 

Derinlı k (m) 

St atık sev ı ye (m) 

Debi (lt /sn) 

Düşüm (m) 

Açıl dıgı yı! 

Ö ıç rne tarihi 

2981 

Silopı- Günhadit 

4 26.4 

146 

23.00 

Zl 

ı 2 .80 

196 2 

VIII 

Şekil : 1. Silopi ovası 2981- Günhadit rasat kuyusuna ait bilgiler 

Pliosen formasyonlarının kumtaşı ve özellikle 
konglamere seviyeleri oldukca geçirimli olup ye
raltısuyu taşırlar. Killi seviyelerin kalın ve devom
lı olmama·sı nedeniyle su taşıyan birimler irtibatlı 

olup bir bütün olarak serbest akifer özelliği gös
terirler (5) . 

au akiferin yeraltısuyu !:tilanco denklemi 
şekilde ifade edilebilir. 

d V 
dt 

Burada, 

N (t)- O (V) 

şu 

(1 ı 

Halen akifer.den cekilen su mikta rı ihmal edi
lebilecek mertebededir ve yeraltısuyu akımı boşa

lımı hidrojeoiojik haritadan da görüldüğü gibi ova 
icindeki kaynaklar, Dicle nehr ive Hezil suyuna 
boşalım şeklindedir (Şekil : 2). Akiferin besieni
mi yağışton ve yüzeysel akıştan süzülme yoluy!a 
olmaktadır. 

N 

o 
Yağıştan ve yüzeysel akıştan beslenim, 

Kaynaklarla. Dicle nehri ve Hezil suyuna ye
raltısuyu akımı boşalımı, 

V 
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Akiferin boşalım seviyesi üstündeki su hac
mi (dinamik rezerv). 
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29 78 ... Sonda ı kuyu su,verım s ız 



DSI TEKNIK BÜLTENI 1986 SAYI 60 

t = Zaman, 

N , O parametrelerinin birimi , birim zamanda su 

hacmidir. 

tı.t süresi icin (1) yeraltısuyu bilanca denkle

ml daha açık olarak ifade edilebilir. 

V -VI = At [Nt- o (V, . V 
t + .6. t ı + .6. t) ı (2) 

IBasınclı ve srsbest aklterlerde laminer akım 

şartlarında, aklterin boşalım debisi ile boşalım 

seviyesi üstündeki su hacmi (dinamik rezerv) ara· 

sındakl ilişki, 

O =aV (3) 

şeklindedir (3) . 

Burada, 

O = Veraltısuyu akımı, L3 r-ı, 

V = Akiferin dinamik rezervi, L3, 

a = Aklterin boşalım katsayısı, r-ı . 

tı.t süresi için akiferin, v. , ortalama di-
t +At 

namik rezervl , 

VI+ V t + A ı 

2 
alınabilir. (4) 

At süresi icin (3) bağıntısına göre 0 1 , orta· 
lama dinamik rezerv (V. ) ile orantılı alı -

nabilir. t + A 1 

O =aV 1 • ı +At 
(5) 

Bu değer (2) denkleminde yerine konursa, 

V = V1 + At (N 1 - av. ) (6) 
t+ A t t+At 

bağınıısı elde edilir. 

Silopi ovasında dinamik rezerv ve buna bağlı 

olarak yeraltısuyu seviyeleri (6) bağıntısına bağlı 

olarak gelişmek·tedir. 

Ovada yeraltısuyu araştırması gayesiyle açıl

mış bulunan 2981 - Günhadit rasat kuyusunun sta
tik su seviyesi ardışık gözlem aralığı ll. t = 1 ay 
seçilerek 1973 - 1984 devresinde aylık olarak sü
rekli ölçülmüştür (Tablo : 1). 2981 - Günhad it ra
sat kuyusunun zem.in kotu, statik su seviyeleri ve 

TABLO- 1 

Kuyu Adı : Silopi - Günhadit 

kuyu No. : 2981 

Statik Su Seviyesi (m) 

Yıllar A Y 1 a r 
1------~-----~----~----~---- ---------~----~----~----~----~----· 

10 11 12 1 1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 ı 8 9 
1973 :--1-4-.7-3_, __ 14-.9- 8- 15.15 15.28 ,--1-5.-44- --15-.6-6-ı--1-5.8_2_j16.ö2f16.18j-16 .57 ,- 16.62 16.83 
1974 17.09 17.24 17.34 17.49 ı 17.56 --17_.4_6- ı--17-.2-5-117.12 17 .22j17.70j ----:ı7.85 18.20 

1975 --18_.4_0- :--1-8.-50- ı - 18.86 19.00 18.92 19.10 ı 19.12 19.25f19.451---:ı9.64 19.78 

1976 ı-20-.-oo- ı·------ı 20.21 --2o-.o-4-. 20.16 20.24 ı 20.12 1 19.74 19.71j----:ıe:84 19.84 19.99 

1977 2o.o3 2o.13 2o.4o 20.48 20.48 20.54 2o.6o ı 2o.68j2D.75I 2o.8o ı 20.95 21.10 
1978 21 .15 ı 21.30 21.4o - 21 .44 --2-1.-o5_, ___ 2o-.s-8-21.01j21.1oi2U421.37 __ _ 

ı--19_7_9_ [ __ 2_1_.5_7_1 21 .73 21 .75 21 .75 - 2- 1-.8-2- 21.84 22.00 1 22.041 22.20 22.30 22.40 22.53 

1980 ı 22.68 ,--2-2.-50- ı --2-2 .80 ı 22.80 22.85 22.50 22.00 22.01 22.02 ı 22.04 22.60 22.80 

1981 23.00 --2-3.-20-- i,- 2-3-.1-5-1 23.10 23.00 22.90 22.80 22.90 123.101- 23.30 23.50 23.70 

----:ı982- l 24.30 1 24.oo 23.80 ı 23.60 23.30 -----ı--2-2 .-70- 22.3ol 22.40 1 22.6o 22.80 23.oo 

-~:-:-1 ~!::~ : ~!:~~ : 23.25 :--23-.3-0- ı--2-3.-35- 23.40 23.40 ı 23.45 1 23.60 : 23.70 23.90 ı 24.20 

bu kuyu bölgesini temsil eden boşalım kotu 
(355.0 m) dikkate alınarak hre ay icin « Boşalım 

koluna göre su seviyesi» değerleri hesaplanmış

tır (Tablo : 2). Bu tablo d eğerler i nden 1973- 1978 
devresine ait olanlar yarı logeritmik bir eksen sis· 
ıeminde zamana bağlı olarak noktalanmak sure-

54 

tiyle bu devreye ait su seviyesi değişim eğrisj el 
de edilmiştir (Şekil : 3) . Bu eğrinin değerlendiri 

lebilecek şartlara sahip 1974 ve 1975 su yıllarının 

kurak mevsimine ait değerlerinden (7) bağınıı s ı 

ile ak lter in ortalama boşalım katsayısı hesaplan
mıştır . 
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TABLO- 2 

·Kuyu Adı 

Kuyu No. 

•Silopi - Günhadit 

'2981 

Kuyu zem in ·kotu 

Boşalım kotu 

426.40 m 

355.00 m 

Boşalım Kotuna Göre Su Seviyesi (m) 
1-------------------------

Yıllar A yı or 

10 

1973 56.67 

2 ı 3 ı 
55.96 ı 55.74 1 

11 ı 12 1 

56.42 ı 56.25 56.12 

4 s l s l 7 l s 9 
55.58 55.38 ~221 54.83 1 54.78 54.57 

----- ------
1974 54.31 

1975 53.00 

1976 51 .40 

53.84 ı 53.94 1 
52.40 ı 52.48 ı 
51 .24 ı 51 .16 ı 

54.16 ı 54.06 53.91 

52.90 ı -- 52.54 

-- ı 51 .13 51 .36 

54.15 54.28 54.18 53.70 53.55 53.20 
-----1----- -------------- -

52.'30 52.28 ~~ ~95 -ı~~ 51 .62 
51 .28 51 .66 51 .69 ı 51 .56 51.46 51.41 

1977 51.40 

1978 50.25 

1979 49.83 

1980 48.72 1 
1981 48.40 

50.92 ı 50.86 

49.96 1 50.35 

49.58 ı 49.56 

48.55 48.90 

48.40 48.50 

51 .27 51 .00 50.92 

50.10 50.00 --
49.67 49.65 49.65 

48.90 48.60 48.60 
-

48.20 48.25 48.30 

50.80 50.721 5o .65ı 50.26 50.45 50.30 

50.42 50 . 39ıS0:301 50.50 W.o3 49.94 

49.40 49.36 ı 49.20 ı49.10 49.00 48.87 

1982 47.60 47.40 47.60 47.80 48.10 48.50 

1983 48.30 48.20 48.15 

1984 47.00 46.90 --
48.05 48.00 48.10 

--

49.40 149.391 49.381 49.00 48.00 48.60 

48.6o 1 48.5o 48.301 4a.1of 47.9o 47.7o 

4 8.70 49.10ı 49.001 48.80 "48.60 48.40 

---ı----ı---ı-4-~-.0-0 ı 47.95 i 47.80 1 47.70 47.50 47.20 

h = ho e 
-at 

(7) 

Burada, 

h
0 

= 'Boşa l ım eğrisi başlangıcında (t
0

) . bo
şa lım sev iyesine göre su seviyes i, L, 

h = (t
0

) anından (tl zaman ·sonraki boşa · 

lım seviyesine göre su sev iyesi , L, 

a = 'Boşalım katsayısı , T·ı. 

1974 yılı için boşalım katsayısı hesabı : 

h0 = 54,28 m ve t = 120 gün için hn = 52,70 

m (Şek i l : 3). 

log 52,70 = log 54,28 -- 0,4343.120.a1 

1,72181 = 1,73460 -- 52,116 a1 

0,01279 

52,116 

"' ı = 0,0002454 gün· ı 

1975 yılı için boşalım katsayısı hesabı : 

h0 = 52.40 m ve -t = 120 gün •için hn = 
(Şek i l : 3) . 

log 51,00 = log 52.40-- 0.4343.120. ~ 

1,70756 = 1,71933- 52,116 ~ 

0,01176 
~= 52,116 

51.00 m 

~ = 0,0002256 gün·ı 

Ortalama boşalım katsayısı 

a = 0,0002355 gün·ı 

3. YAGIŞ - YERALTISUYU SEViYESI ILIŞKI
SiNiN TAYiNI 

Akifer yayılım alanı içinde bu lunan Silopi me
teoroloji ·istasyonuna ait 1962 • 1983 devresi su 
yılına göre yıllık yağışlar ve bunlar dikkate alına
rak hesaplanan ortalama yıllık yağ ı ştan eklen ik 
sapma değerler i Tablo : 3 de veri lmiştir. Bu de
ğerler icin ortalama yı llı k yağ ıştan eklen ik sapma 
ve yağ ı şın dağılış ı graf i ğ i ç izilerek yağ ı şlı ve ku
rak devreler tayin edilm işt i r (Şeki l : 4) . 

1962 yılı Ağustos ay ı nda oçılmış bulunan 
2981 - Günhadit sondaj kuyusunun ilk stat ik su 

seviyesi 23.00 m dir (Şek i l. 1) . Buna tekabül eden 
boşalım seviyesine göre su seviyesi 48.40 m he
saplanmı'Ştır. Bu değer ve akiferin boşalım katsa
yısı dikkate alınorak 1962 yılı Eylül ayı boşalım 

katuna göre su sev iyesi 48.20 m olarak hesaplan
mışt ı r. ·su değer ve Tablo. 2 nin Eylül ayı değer

lerine göre çizilen su seviye değ iş i m eğrisinin 

(Şekil : 5) . ortalama yı ll ık yağıştan eklenik sap
ma eğr is i n i n -k urak ve yağışlı devrelerine paralel 
gel işt iği görülmekted ir (Şek il : 4) . 

ss 



01 
O) 

100 
90 
80 
70 

E"60 
.ı::_ 50 ., 
<D 
.2:-
> 40 
ı 
~ 

,t 30 
00 

~ 
:::l 

~ 20 
§ 
o 
1/)· 

o 
m 

lO 
EA . ŞNHA 

1973 

t=O t=l20gı.iı t=O 1=120gun 

E A Ş N H A E A Ş N H A E A Ş N H A E A Ş N HA ' EAŞ 

ı 1974 ı 1975 ı 1976 J 1977 1 
Yı Ilc r 

Şekil : 3. 2981 - Silopi - Günhadlt rasat kuyusu su seviye değişimleri 
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TABLO- 3 

Meteoroloji istasyonu : Silopi 

Yıllar 
Yağış 

(mm) 

Ortalama 
Yıllık 

Yağıştan 

Sapma 
(mm) 

Ortalama 
Yıllık 

Yağıştan 

Eklenik 
Sapma 
(mm) 

1962 ı 802.5 90.0 ı 90.0 
- 1963 ı -945.o-ı----2=-=3-=-2 .-=-5 ~----=3=-=2-=-2.-=-4 
1964ı-713.8- 1.3 , ____ 3_2_3 _7 

- 1965 ı 875.5 163.0 ı 486.7 

----:ı9661_650.~ - 62.0 ı-----42-4-.6 
1967 783.9 ------=-71-:-.4·=-ı 496.0 

---- ------- ------:~-

1968 ı 1100.2 387.7 ! 883.7 

1969 [ 1305.~~ ____ 5_s2_~s-_ı=====1:=4~76~·=1 
1970 529.6 -182.9 ı 1293.2 

1971 ı--sse.s ____ 1_73_.0 ____ 1_1_20_.2_ 

1972 912.8 200.3 1320.4 
1973 447.2 -265 3 ı---1=-=0-=-55=-.=-1 

1974 592.6 -119.9 ı 935.1 
- 1-97_5_ - - 5-15-.9- ----1-96-.6:- ı----::7:-::-38::-.5::-

_1_97_6_ - - 722:8 ----1--=o--=.3-,----7-48-.8-
---- ---- ------ -----=~=-

1977 507.1 - 205.4 543.3 
--- ---:-:-::--:-·ı-----::-:-:- ------ı 

1978 638.1 - 74.4 468.9 
---- ---- ---- -- - -----:-:-::--:-

436.7 -275.8 193.1 1979 

1980 ı 
- 19811 
-1982 ı 
- 1983 ı 

681 .8 - 30.7 162.3 

648.8 - 63.7 98.6 

750 3 37.8 136.4 
ı------ı-------

576.2 -136.3 0.0 

Ortalama y ı llık yağış : 712,5 mm 

Akifer alanına düşen yağışın ortalama yıll ı k 

yağıştan eklenik sapma değerleri (P. l bağ ımsız 

değişken ve boşalım katuna göre su seviyeleri (h) 
bağımlı değişken seç ilerek bir koord inat düzle
minde noktalanmıştır (Şekil : 4) . Akiferin yukarıda 
hesaplanan ortalama boşalım katsayısı değeri ve 
koordinat düz/emindeki noktaların dağılımı bu de
ğişken/erin aras ı nda doğrusal bir ilişkinin olabile
ceğini göstermşitir . 

Bu, 12 yıllık değişkenierin regresyon anal izin
den elde edilen regresyon doğrusu denklemi ve 
diğer parametreler aşağıda verilmiştir. 
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h = 47,34 + 0,0062 P. 

Korelasyon katsayısı, r 

(8) 

0,987 

Hesaplanan F değe ri = 364.488 

au korelasyon katsayısı değerinin anlamlı 

olup olmadığı hesaplanan F değeri, anlamlılık dü
zeyi 0,05 kabul edilerek, F (Fisher) dağılımı de
ğeri ile karşılaştırılmış (1,10 ; 0,05) F1 = 4,96 
(F > F1), ve değişkenler arasında anlamlı doğru
sal bir ilişkinin olduğu görülmüştür(1). 

Yıllık Yağış - Boşalım katuna göre su seviye
si değişkenlerinin regresyon analizlerinden, bu 
iki değişkenin değerleri arasında anlamlı bir ilişki

nin olmadığı aşağıdaki sonuçlardan anlaşı/maktae 

dır (1). 

Korelasyon kolsayısı 

Hesaplanan F değeri 

0,433 

= 2,304 

Anlamlılık düzeyi 0,05 için (1 ,10 ; 0,05) F
1 

=. 

4,96 (F < F,l 

Buradan bu kuyu bölgesi su seviye değişimle
rinin (8) bağıntısına göre geliştiği ve Silopi ovası 
akiferinin, su seviyelerin in ortalama yıllık yağıştan 

eklenik sapma değerlerine bağlı olarak uzun dev
re/i geliştiği sonucuna varılır. 

Şekil : 4 den de görüldüğü gibi 1962- 1969 
yağışlı devrede yıllık yağışların üst üste ortalama 
y ıllık yağıştan fazla olması sebebiyle grafik sü
rekli artarak 1969 yılında maksim uma ulaşmıştır . 

Bu devrede ölçü/memiş olan akifer su seviyeleri
nin eklenik sapma eğrisine paralel olarak sürekli 
yükselmesi gerekir. 

1969 yılı maksimum eklenik sapma değerine 

tekabül eden boşalım katuna göre su seviyesinin 
(8) bağınıısından tahm ini : 

h1 = 47,34 + 0,0062.1476,1 = 56.49 m 

1962 yılı Eylül ayı boşalım katuna göre su se
viyesi, h2 = 48,20 m ve hesaplanan bu değer dik
kate alınarak 1962- 1969 devresi için 2981- Gün
had it kuyu bölgesindeki su seviye yüksel imi : 

.6.h, = h, - h2 

~h 1 = 56.49-48,20 = 8,29 m. 

dir. 

1969 - 1983 kurak derverade ise, yıllık ya
ğışların ortalama yıllık yağıştan genel olarak az 
olmasından dolayı su seviyesi sürekli azalarak 
1983 yılında minimuma düşmüştür (Tablo : 2). Bu 
devrede rasat kuyusu bölgesindeki su seviyesi 
düşümü : 

1983 yılı Eylül ayı için boşalım katuna göre 
su seviyesi h3 = 47,20 m (Tablo : 2) . 

~h2 = lıı- hJ 

.6.h2 = 56.49 - 47,20 9,29 m. dir. 
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Şekil : 6. Silopi ovası ortalama yıllık yağıştan eklenik sapma - su seviyesi ilişkisi 

4. SONUC 

Akiferlerde yeraltısuyu akımı beşalımlarından 
ileri gelen su seviye değ i şimleri boşalım katsay ıs ı 
(a l büyük olanlarda, küçük olanlara nisbetle 
daha fazladır. Boşalım katsayısı küçük olan aki -

terierin su seviye değişimi daha az ve istikrarlı
dır. Tabii hidrolojik şartlara sahip bir ekiterden 
su çekimine başlanıldığı yıldan itibaren çek im mik-

tarına bağlı olarak yeraltısuyu seviyesi, yeni bilan

co denklemi terimleri arasında denge kuruluncaya 
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kadar sahasal olarak devamlı düşer. Cekimden 
ileri gelen bu havza çapındaki sahasal düşümde 
boşalım kat·sayısına bağlı olarak her akiferde fa rklı 

omnda gelişir. 

Herhangi bir akiferden belirli bir sürede çeki
lecek su miktarına bağlı olarak işleitme kuyuları-

nın sayısının belirlenmesinde derinlik ve teçhizleri 

ile alansal dağılımının boyutlondırılmasında, kuyu

Icra monte edilecek pompaların ve elektri f ikasyon 

tesislerin in karakteristiklerinin tayin inde, akiferde 

uzun sürede meydana gelebi lecek muhtemel su 

seviye değişimlerinin önceden bilinmesi büyük 
faydalar sağlayacaktır. 

Bu incelemede, halihazırda tabii hidrolojik 
şartların etkis i altında bulunan küçük boşalım kat
sayılı Silopi ovası akiferinin su seviyelerin in orta
lama yıllık yağıştan eklenik sapma değerlerine 

bağlı olarak uzun devreli geliştiği sonucuna va
rılmıştır. 2981 Günhadit rasat kuyusu bölgesi iç in 
geliştirilen eklenik yağış su seviyesi ilişkisi bağın 

tısından, bu kuyu bölges inde su seviyesinin 1962-
1969 yağışlı devrede 8,29 m. yükseld iği 1969 - 1983 
kurak devrede ise 9,24 m. düştüğü hesaplanmıştır. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

1. BA ~AZı:T, M. - Hidrolojide istatistik Yöntemler. 
iTÜ Küt. Sayı : 1197 istanbul 1981 . 

2. BEAR. J., Levin O. - The Optimal Yield of an 

Aquifer. Artific ial Recharge and Monogemeni of 

Aquifer, IASH, 1967. 

3. CASTANY, G. Çev. : Karacadağ, K., Şeber, T.A. 

60 

Yeraltısuları Hakkında Pratik Uygulamalar. DSi . 

Gn Yayın No. 638, Ankara . 

4. KORKMAZ, N. - Akiferlerde Su Seviye Rasatla
rından Faydalanılarak Boşalım Katsayısının He
saplanması. DSi. Teknik Bülteni, Sayı : 44, 1978 
Ankara. 

5. ŞiMŞEK, R., ERTÜRK A., - Silopi Ovası Hidro
lojeolojik Etüd Raporu. DSi Gn. Md. Jeoteknik 
Hiz. ve YAS Dai resi Bşk . lı ğı, 1977, Ankara . 

6. TODD. D. K - Groundwater Hydrology, John 
Wiley and Son s, 1960, New York. 



TOPRAK BASlNCI DENGE KALKANI : 

PROJE ÇAUŞMALARI, BUGÜNKÜ ARAŞTIRMA, 
GEl ECEKTEKi MUHTEMEL GELiŞMELER 

1. GiRiŞ 

Günümüzde zemin karakterine sah ip tünel ler
de yaygın olarak kullanılan Toprak Basıncı Denge 
Kolkanı (Earth Pressura Balance Sh ield - EPB 
Shield). Japonya'da gel i şt ir i Idi. Bu kazı metodu, 
ilk olarak 1981 yılında ABD de San Francisco Te
miz Su Projesinin bir parçası olanN- 2 tah liye tü
nel inde kullanıldı . Bu projede EPB metodu, zaman 
ve maliyet bakımından basınçlı hava metodunun 
normal olarak soğlıyabileceğinden çok başarılı so
nuçlar sağladı . 

Bu makale, Toprak Basıncı Denge Kalkanı 

kazı metodunun genel bir yorumunu sunmakta, me
todun gelişim safhasını anlatmakta ve diğer tünel 
kazı metodlarıyle mukeyesini yapmaktadır. Ve son
ra San Froncisco ve Osoka tahliye tünellerindaki 
başarılı uygulamolarını tartışmoktadır. Makalenin 
son bölümü ise, E,RB araştırmasında bugün'kü ge
lişmeleri gözden geçirmekte ve metodun imkonla
rını incelemektedir. 

2. GELiŞiM SAFHASI 

Konverısiyonel kalkan tünel kazı metodları, ay 
na duraylılığı icin ekstra basınçlı hava ve kimya 
sal enjeksiyon sistemlerini gerekli kılmış bulun
maktadır. Basınçlı havanın kullanılması du;umun
da bazı dezavantajlar kacınılmazdır. Basınçlı hava 
yüksek geçirimli zeminlerde kolayca kaçmakta, ge 
cirimliliği çok yüksek olan zeminlerde ise ani patla 
malara ve var olan kuyuların kirlenmesine sebep 
ola'bilmektedir. Veya bazen insan hayatını telıd !' 

eden öldürücü deokside olmuş havanın sıkışıp pat 
Iomasına yol açmaktadır. 'Kumlu zem inlerde ta m 
kesit acık-ayna kazı yap ı lması durumunda, ayna 

[•) Ohbayashl - Guml Ltd. 

[••ı Jeolojl Y. Müh . DSI Jeotekni k Hiz. ve YAS Dal rssl 
Bşk . lığı 

Yazan : Kazuaki NATıo• 

Çeviren : Hasan TOSUN• * 

duraylılığı etkili bir şeki lde kontrol edilememekte
dir. Bu durum, büyül< zem in tasmanına [o·turma) 
sebep olmaktadır. Sonuc olarak, kötü calışma şart
larında yüksek bas ı nçlı havanın kulla n ılması, işin 

maliyetini büyük oranda artırma k tad ı r . 

Kimyasol enjeksiyonun dezavantajları açık t ır . 

Bu tekniğin maliyeti genel olarak çok yüksektir. 
Enjeksiyonda kullan ı lan kimyasal maddeler zern ı n 

ve yera ltısuyunu kirletebil ir, ve kimyasol enjeksi · 
yon yöntemiyle tüm zemin tiplerinin duraylılığı et
kili olarak sağlonomayabilir. 

Bu dezavantajları enaza indirmek veya yok 
etmek için yapılan araştırma göstermektedir ki , 
ayna duraylılığını dikkate alan kapalı ayna meka
nik tünel kazı metodları yavaş yavaş konverısiyo

nel kazı metodlarının yerini olmaktadır. Bu makale
de kullanılan «'Kapalı ayna mekanik kolkan kazı 

metodu» terimi, bir balcık kalkanı [slurry Shield) 
veya toprak basıncı denge kalkanını ifade etmek
tedir. 

'EPB kolkanı orjinal olarak Japonya'da gel i ş

tir i lmiş ve 1972 yılında bir tünel projesinde ilk de
fa kullanıldığından beri hızlı bir gelişmeye sah ip 
olmuştur. 1980 yılına kadar bu metod 64 tünelde 
kullanılmıştırki bu , Japonya 'da kalkanla, kazılan 

tünellerin tümünün % 16'sını teşk i l etmektedir. 

EPB kalkanının çalışma prensibini oluşturan 

temel görüş şudur : 

Tasmandan kaçınmak icin aynadaki zamının 

duraylılığının sağlanması gerek ir. Aynadaki zem in, 
kesici başlıkton alınan malzerneye karşı ön kazı 

boşluğundaki malzeme boşalımının dengelerınıesi 

(bu hacim, tam olarak kalkan ilerleme mesafesine 
eşitt i r) ve yeraltısuyunun içeriye akım ı nın önlen
mesiyle kontrol edilebilir. Yani, ön kazı boşluğun

daki malzeme zem ininin akmasını önleyerek ayna
do tutmaktadır. 
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E P B 

KALKANI 

. Ozel olarak geliştirilmiş kalkan tip
lerinden dolayı değişik zeminlere 
uygulanabilir. 
. Eğer çakıllı ve bloklu malzemenin 
kazılacağı tahmin ediliyorsa dizayn 
safhasında dikkatli olmak gerekir. 

. Silt ve kil muhtevası az yekne
sak tane büyüklüğüne sahip ze
minlerde veya su basıncı yüksek 
olduğu durumda, balçık (silme) 
enjeksiyonu tercih edilir. 

• Aç ı k ayna kalkanı yle hemen 
hemen aynıdır 

• Bolç ı k kullanıldığı zaman, kırfen
mış malzemenın tohlıyesıne karsı 

cevre koruması gerekır 

• Kaz ı oncesı yüzeyden çıkarılır . 

• Ayna duraylılı~ı so()landıklan sonro 
tünel için den çıkarılır . 

• Tahta kazıklar ,özel dizayn edilmiş 
kesici uç lar o,<ısıtas ı yla kesi lip, yon 
tulotiılir. 

•Konvensiyonel mekanik kalkanın 
sahip old ul;)u zorluk lara sah iptir . 

Optimum kazı kontrolü lle tünel 
Ilerlemesi başarılıdır. 

BALÇlK (Siurry) 

KALKANI 

• Oegişık tip zeminlere uygulanabilir . 
Çakıl ve blok lu zeminde kazı yapıla
co()ı tahmin edilıyorsa,dizayn safha
sında dikkatli olmak gerekir . 

• Yüksek gecirimli zeminde, balçık 
karışımının .boşa akıp gıtmesini 
önlemek gerekir . 

• özellikle ekiter zeminler ,deniz 
kıyısı ve ne h ir tünelcili~i için 
uygundur . 

• Balçık kullanımı ve uygulaması 
için saha gereklıdir . 

• Kirlenmiş kazı malzemesi ve bal
çık tahliyesi için çevre korunması 
gerekir. 

• Kimyasal ışlemden sonra balçık 
lahliyesi,orlık suyu sisteminı gerek
li kılmaktadır. 

AÇIK-AYNA 

KALKANI 

• Cek yumuşak zeminde,lunel aynası 
duraylı d~i ld i r . 

• Akılerde basınefi hava ve kimyasal 
stabılızasyon gereklıdir • 

• Yüksek b as ınçlı hava arzulanmoyan 
durumdur . 

• Yaklaşım bacası yakınınde kazı 
malzemesınin basallılmosı için saha 
gereklidır 

• Kuyufare yakın çelısıldığı zaman 
basınçlı hava kullanılmaya bilir. 

KONVENSi YON EL 

MEKANiK- KALKAN 

•Açık -ayna kalkanı gibidir . 

•Aç ık ayna kalkanı gibidir . 

•Aşagı yu k arı konvensıyonel meka
nik kalkanla aynıdır. 

• Tünel aynasında karşılaşılan kazık j •E PB kalkan ıyla ayn ıdı r . 

ve çokılların alınmasında kolaylık-

• Ağaç parçalar ve bloklar bazen 
basınç odasını veya tahliye hallını 
lıkama k todır 

• Aşag ı yukarı konvensiyoneı meka
nik kalkan gibidir . 

• Tamamlanmış kaplama arkasın
daki balçık akımı zemini bozmak
tadır : kavisli tünel kazımı reaksi
yon kuvvet destll\)inin bozulduğu
nu tecrübe etmektedir. 

fare sahıptir. 

• Nispi kolaylık saglomaktodır 

•Zemın ,genış kazıdon do layı, kes
kin kav isli kazılarda duraylı hale 
geti rilmelıdir 

• Tünel ilerleme oranı yu ksektir . • Elle kazı yönlemiyle çok yavaş-
• Silt ve kil muhtevası fazla okkı~u tır . 

zaman, ilerleme bolçık hazırloma • Bazı mekanik problemlere roQmen 
ve uyguloma ekipmanının kapos ıte- sabit ilerleme hız ı elde edilir. 
sine boglıdır . 

•Kovisli ılerleme ve yüksek uzun
luk -çap oran ı icin tepki res iston

!> ının muhafazasının ve gen i ş çap
to kazı yapmanın yorottıgı zorluklar· 
don dolayı açık ayna kalkanındon 
sonra ikinci derecede uygundur 

• E~er jeolojik şartlar oy no sıtobıli
zosyonuno izin verirse, yüksek ıl er 
leme hızı sı:ıQianacoklır 

Tobıo:ı . EPB kclkonının diQer kalkonlarla mukeyesesi 
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~ 
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Tablo : 1, EPB kalkanının performansını di
ğer kalkan kazı metodları balçık kalkanı, konvan
siyonel mekanik •kalkan ve konvensiyol açık - ay
na kalkanıyla mukayese etmektedir. ıBurada şu 
nokta unutulmamalıdır ki, bir proje için en uygun 
kalkan metodunun seçimi proje maliyeti, inşaat 

zamanı, proje emniyeti gibi faktörlerin yanında , 
Tablo : 1 de gösterilen şartları da ihtiva eden bir 
master planına göre yapılmalıdır. 

3. TEMEL CALlŞMA SiSTEMi VE MEKANIK 
ÖZELiKLER 

Şekil : 1, tipik bir EPB kalkanının yapısını 

göstermektir. Son Francisco N- 2 tahliye tünelin
de kullanılan bu kalkan, kesicileri kenarlarda olan 
(periferal) bir kesici başlık des'tek sistemine sa
hiptir. Diğer tip merkez yığımlı 

ke s ı c ı ucıor 

toh lıyesı ic in g ı r is 
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olanıdır ki; kesici başlığın merkez ekseni kalkanın 
merkezinde desteklenir (Şekil : 2) Periferal dağı

lımlı kesici başlığın avantajları, kolayca yüksek 
kesici torg kapasitesine ulaşması ve ön kazı boş
luğu oldukça geniş olması nedeniyle tıkanmaların 
bartarafına kolayca izin vermesidir. 

EPB kalkanı, balçık kalkanından daha yüksek 
kesici torg kapasitesiyle donatılmalıdır. Kesme 
torgu ampirik olarak kazı çapının boyutunda tes
pit edilebilir. 

Burada T; sağlanan kesici torg (ton. m), D; 

kazı çapı (m) a ise ampirik katsayıdır. EPB kal

kanı, genellikle ampirik katsayıyı 1.0- 2.0 arasında 

kullanır. 

Kolkon krikos u 

Kuyruk 
koruyucuları 

bes lc yı cı 

Şekil 1. San Francisco N- 2 tahliye tünel projesinde kullanılan toprak basıncı denge kalkanı 
kazı makinası. 

·Kesici yarığın (cutler sl it) şekli , büyüklüğ ü ve 
düzenlenmesi jeolojik şartlar, kalkan çapı gibi 
faktörlere dayanır. Normal kesici yarığın genişliği 

20- 50 cm arasında değişir ve bir yarı k açıklığının 
toplam ayna çapına oranı % 15- 40 arasında ol 
duğu sık sık gözlenmektedi r. Jeolojik şartlar uy
gun şekilde, büyüklükte ve kalitede kesici uç'u 
(cutter bit) gerekli kılmaktadır. Özellikle çakıl l ı 
zeminlerde uç aşınması ve yontulmasını önlemek 
için çok dikkatli olunmalıd ı r . Konsantrik da irelerde 

kesici uçlar 1'den 3'e kadar düzenlendiğ i nden, 

kesici başlığın bir kez dönümünde daire karşısın-

daki zemin 1'den 3 defaya kadar kesilecektir. Bu
na ek olarak, kavisli tüneller için genellikle kesici 
başlığın çevresi boyunca yardımcı kesici uçlor 
yerleştirilmektedir . 

Ön kazı boşluğu ('So il chamber), zeminin, 
kesici başlığın rotasyonu ile oluşturulduğu ve ay
nı anda vidalı taşıyıcı ile boşaltıldığı kazı ıbölge

si, geçiş bölgesidir. Bu bölge, EPB kalkanının ka
zıda uygun şekilde görev yapmasında etkili olan 
cak önemli elemanlarından biridir. Bölgenin şekli 

ve büyüklüğü öyle ayarlanmalıdır ki; zemin, kes ici 
yorıkton etkili ve yumuşak bir şekilde geçebilmeli 

63 



DSI TEKNIK BÜLTENi 1980 SAYI 60 

Şekil 2. ABD Central Utah Pmjesi D. St iiiı:Ioter tünelinde kullanılan merkez dağılımlı kesici boşlığa 
sahip kalkan. 

ve anılan bölgede tıkanıklık olmamalıd ı r. Süpürü
cü plaka (Sweeper plate) zeminin vidalı taşıyıcı 

tarafından boşal t ılmasını kolaylaştırmaktadır. Pla
ka, kesici başlık gibi dönmektedir. 

Vida l ı taşıyıcının (screw conveyor) görevi, 
kontrollü bir şekilde ön kazı boşluğundan gönde
rilen malzemeleri boşaltmak ve yüksek yeraltısuyu 
basıncında malzemenin akmasını önlemekt ir. Şe

kil : 1, vidalı taşıyıcın ı n cak genel bir tipini gös
termektedir. Vidalı taşıyıcının «şeritvori vidolı (rib
bon screw) » olarak adlandırılan tipi ise. malzeme 
içindeki blokların taşınmasını sağlamak için mer
kez bölgeyi boşaltmaktadır. Vidalı taşıyıc ı . çoğu n

luk kazılan malzemenin boşalımının iyi kontro lu 
ve yeraltısuyu patlamasını önlemek icin c ı kışta bir 
kanat kapak (flap gate) veya dönen besley ici 
(rotary feeder) ile donatılır. 

Bu fonksiyonel elemanlar, EPB kalkan ı nın te
mel parçalarıd ır. Her elemanın jeoloji ve geç ı cı 

şartlar dikkate alınarak detaylond ı rılması yanın

da, zemin tasmanını enaza ind irmek ve makul ka
zı atımından emin olmak icin tünel kazısın i n dik
l<atli kontrol edilmesi gerekmektedir. (Şekil : 3), 
aşağıda özetlendiği gibi, kazı lwntrolunun en ge
nel metodunu sunmaktad ı r; 
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o) Tünel ilerleme hızını genellik/e 3- 5 cm j dak. 
yerleştir. 

b) Kazı malzemesi doluluk derecesini taktir et
mek için ön kazı boş/uğu içindeki zemin ba
sıncını (Pi) ve kesici torgu (Til sürekli ölç. 

c) Ölçülen zemin basıncı ve kesici torg değerle
rini, başlangıç değerleri Po ve To'a yavaş ya
vaş yaklaştırmak için vidalı taşıyıcının devri, 
taşıyıcı cıkışındaki kapağın acılımı ve besle
yicinin dönümünü ayarla . 

En uygun Po ve To değerleri proje şartları 

içinde deneme ve yanılma yoluyla tespit edi
lir. 

d) Jeolojik şartlar aniden değiştiği zaman, tünel 
ilerleme hızı yeniden belirlenmelidir. 

4. ÖRNEK 

4.1. Proje A : San Francisco N- 2 Lağım 
Tüneli 

San Francisco Temiz Su Programı, 1990 yilı

na yakın tamamlanacak olan bir ana lağım in
şaat projesidir. N- 2 inşaat sahası burada tartışı

lan projenin bir parçasını oluşturmaktadır. 
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il k toprak bası n cı P
0 

ilk kes ıc ı to rg 

Po ) Pı Pa = p ı 
P0 ( Pı 

To ) T ı T 0 = T ı T0 <.. Tı 

V ı da lı ta şıyıcın ı n K azıya 
V id alı taşıyıc ı nın 

devam et 
de vrın ı aza lt veya d ev r ını artır ve ya 

kazı h ız ı n ı a r t ı r kazı h ız ın ı du şu r 

Şekil 3. EPM kalkanıyla açılan tünelde kazı kontrolü için ak ım şeması. Kazı ve boşalım esnasında 
kontrol, toprak basıncı (P) ve kesici torg'un (T) ölçülmesi ile yerine getirilir ve 3 şekilde 
sağlanır. Vidalı taşıyıcının dönmesi, ka pa ğın açılması ve dönen besleyicinin devri, ve 
kalkan ilerleme hızının değişimi . 

Bu proje, ABD'de EPB kolkonının kullanıldığı 

ilk projedir. Zem in tabakalarının bozulması ve es
ki bir iskelenin temelinde kullanılan kazıkiarın 

varlığındon dolayı 'bazı zorluklarla karşıloşılabile

ceği tahmin edilmiştir. 19. yüzyılda i n şaa edilen 
bu temel kozıklor, halen var olon 3 loğım kanalı· 

nın altına yerleştir i lmişti. Yüksek ba sınçlı bir ono 
su hattı (6 kg jcm2), teklif edilen g üzergohın 1,5 
m yanında paralel olarak bulunuyordu. Proje mü· 
hendislik hizmetleri, Son Froncisco şehri Mühen
dislik Bürosu tarafındon yürütüldü. inşaat müddel i 
800 takvim günü (Ocak 1979 - Kasım 1981 l olarak 
tespit edilmişti. Tünel uzunluğu 996 m. ve tamam
lanon çap orta EPB kalkan çapı olarak bilinen 
2743 mm ldl. 

Tünel inşaat sahas ı boyuneo zemin profili, ka
ya - kum art ık ları ve deprem hasarlı malzemele
rin karışımından oluşan ve nispi yoğunluğu gev
şek'ten ortoya değişen dolgu tabakasıyla başla

maktadır. Bunun alt ında yumuşak bir körfez ça
mur tabakası bulunmaktadır. Daha aşağ ıda kil 
bantlı kum tabakası vardır . Körfez çamuru ince 
tabokalı silt ve ince taneli kum ihtiva eden ve 
orta derecede konsolide olmuş killi topraktır . Kal
kan. kum tabakası içinde giden bazı bölüm ler ha· 

ric esas olarak bu körfez çamur tabakası içinde 
kullanılmıştır. Yera~tısuyu sev iyesi -3 m Idi. 

Tablo : 1 de verilen şortların dikkate olınma
sıyla, EPB kalkan tünel kazı metodu bu proje icin 
en uygun metod olarak seçilmiştir. Günde 3 var
diye ve haftada 5 gün çalışma ile, 'bütün tünel ka
zı işi icin ortalama ilerleme 9.1 m/ gün ve en yük
sek günlük ilerleme ise. 30 m olarak tespit edil
miştir. Körfez temelindeki 90 ağaç kazıktan bazı

ları, özel ağaç kesici ueları olan kesici başlıklı 

kalkan ilerlemesi de yavaşlamıştır. Hatta bir ara 
kalkanın durdurulması zorunlu gelmiş ve kazılan 

saha. kesici başl ığın yarıklorını tıkayan tohto por
cacıklorından temizlenmiştir. 

Ağaç artıklar temizlendikten, işlemsel değişik

l ikl er sağlandıktan ve bu işl erin yol açtığı birkaç 
günlük aksomadan sonra, tesbit edilebilen en yük
sek tasman 7, 6 cm olmuştur. Bu durumların dı

şında, projedeki ortalama tasman yalnızca 2,5 cm 
civarında kalmıştır. 

4.2. Proje B : Tennouji • Benten Ana Lağım 
Tünelinin Osaka 3. Kadernesi 

Tennouji - Benten ana lağım projesin in 3. ko 
demesi ve lağım hatlarının en büyüklerinden biri 
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olon bu tünel, taşkın koruma amacıyla Osoko şeh
ri tarafındon planlanmıştır. Tünel, ince örtü taba
kasına sahip tbir metronun üstünden ve demiryo
lu hattına ait bir köprünün altından geçirilmiş ve 
tünelin büyük bir bölümü yumuşak silt icir.de ka· 
zılmıştır. 

Projenin mühendislik hizmetleri, Osaka şehir 

Konseyi lağım Kısmı tarafından yürütülmüş olan 
inşaatın müddeli Kasım 1976 dan, Ağustos 1981'e 
kadardı . Tüm tünel uzunluğu 1380 m ve tamamla
nan çap büyük EPB kalkan çapı olarak bilinen 
5500 mm idi. 

Tünel boyunca zemin profilinde, kozılan ze
min şartlarında ani değişikliklere yol açan ve eği

mi % 13 e ulaşan bir bölüm vardı . Esas olarak 
zemin, sırasıyla oranları % 37,7 ve 56 olan 3 ka
tegoriye bölünebilirdi. Kumlu silt tabakası, killi 
toprak tokabası ve çakıllı tabaka . 

EPB tünel kazı metodu çok sınırlı bir tecrü
beye sahip olunması ve 4 m den büyük çaplı kal 
kanın var olmamasına rağmen ,bu projeye en 
uygun kazı metodu olarak seçildi. Bu metodun 
adaptasyonu hakkında bir takım şüplıeler belirm i ş· 

ti. Fakat bir seri deneyler ve yoğun tartışmalardan 
sonra, EPB ·kalkanı bu proje icin en uygun kazı 

metodu olarak tespit edilmiştir. 

Ortalama kazı hızı, 2 vardiye, 6 gün - hafta 
calışma programı ile, 7.2 mjgün'e ulaşmış ve en 
yüksek kazı hızı 9.9 mj gün'e olmuştur. Kimyasal 
enjeksiyon, tünelin ince örtü tabakası olan bölüm
lerinde başarıy.la uygulanılmıştır. Kalkanın metro 
ve demiryolu köprüsüne yakın çalıştığı bölümler
de, bu yapılar korunarak güclendirilmiştir. Bu du· 
rumda yüzeydeki tasman yalnızca 2,5 cm c ivarın

da kalmıştır . 

5. BUGÜNKÜ ARAŞTIRMA VE GELiŞTiRME 

EPB ka'lkanı, cok sayıdaki tünel projeler'inde 
başarıyla uygulanmış bulunmaktadır. Fakat kal
kan üzerindeki araştırma ve gelişmeler metodun 
inşaat kabiliyetini artırmak için devam etmekted ir. 
Aşağıdaki tartışma , bu araştırma ve gelişmele ri n 

bazılarını ana hatlarıyla kısaca sunmaktadır. 

5.1. Balçık (slime) Kalkanı 

Göreceli olarak çok az silt ve kil ihtiva eden 
kumlu zeminler, EPB kalkanının uygun bir şekilde 
ilerlemesi için gerekli olan plastik akışkanlık orta
mını sağlamayabilirler. Ve bu durum, yüksek kes
me torg 'una rağmen kötü bir ilerleme ora n ına sa 
hip olur. lSundan başka yüksek yeraltısuyu basın

cıyle karşılaşıldığında akıcı kum ve su aynada gö
çüğe sebeb olo·bilir. 
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Bu problemleri yok etmek amacıyla bentonit 
ve kil camurundan yapılmış bolçık (slime) kalka
nın inşaat kapasitesini artırma ·k icin ön kazı boş

luğu içine enjekte edilebilir. Bu üç etkiye sahiptir. 
Kumlu zeminleri akıcı ve plast ik yapar, ön kazı 

boşluğundaki, kazı boşaltma oranını artırır ve ci
var zemini geçirimsiz yapar. Balçık kalkanı deği 

şen balçık karışımıyla tünel şartlarına uyumlana
bilir. Bir örnek verilirse, balcık basit olarak ön ka· 
zı boşluğu içine sevked ilip, doğal malzameye ka
rıştırılabilir veya aynı işlemler elektrikli karıştırıcı 

kanatlar kullanmak suretiyle de yapılabiir . 

Sununa beraber bu varyasyonlar, yüksek su 
ihtiva eden balçık malzeme karışımının kirlenmiş 

artıkiara neden olması gibi özel problemler yara
tır. Kirlenmenin etkisi sıkı bir biçimde sınırlandırı 

labilir. Bu düşünce, hava katkı sisteminin, balçık 

enjeksiyonunun yerini olabileceğini iler süren yeni 
görüşün gelişmesine destek olmuş bulunmaktadır. 

Hava kalkılı malzeme (o ir - entrained muck), be
ton gibi yüksek bir çalışılab il irliğe ve düşük ge
cirimliliğe sahiptir. Bundan ba şka, su içeriğinin az 
o lması ve havan ı n kirlanıneyi önlemesi gibi avan
tajları nedeniyle hava katkılı malzeme, balcık en
jeksiyonu yerine ideal kazı metodu olarak yer ala· 
bil·ir. 

5.2. Blokların Alınması ve Diğer Tıkanma Du
rumları ı 

tKazı esnasında bloklarla karşılaşılması ve 
bunların kesici başlıkteki yarıktan geçirilmesi ve 
vidalı taşıyıcıdan boşaHılması sırasında, iki tip 
problemle karşılaşılmaktadır. 

•ilk problem, yakın zamanda özel olarak dizayn 
edilmiş disk kesicilerle blokların aynada ezilmesi 
yoluyla cözümlenmiş ; ikinci problem ise, önceki bö
lümlerde bahsedilen şeritveri vidalı taşıyıcı ile to
şınabilen en büyük malzemenin boşaltılmasına 

izi n vermek suretiyle çözülmüş bulunmaktadır. 

Tünel aynasında ağac, beton, çelik kazı,kların 

kullanılması ile ilgili tedbirler son zamanlarda 
bazı projelerde uygulanmış bulunmaktadır. Çel ik 
beton ve levha kazıklar genellikle kazıdan önce 
geriye alınmaktadırlar. Fakat ağaç kazıklar ve 
tartulaşmış ağaç malzemeler ciddi problem olmak
sızın özel dizayn edilmiş kesici uç'lar vasıtasıyla 

kesilip, yontulabilmektedir. 

5.3. Verinde Dökme Tünel Kaplama Metodu 

Yerinde dökme tünel kaplama metodu, proje 
maliyetini kısmak ve zemin tasmanını en aza in
dirmek icin gelişt i rilm iş bulunmaktadır EPB kalka
nı ile birlikte uygulanması araştırılınokta olan bu 
metodun calışma sistemi aşağıda kısaca verilmek
tedir. (Şekil : 4) 
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Şekil 4. Açık ayna kalkanıyla yerinde dökme tünel kaplama metodu ve elle kazma işlemi. Bu 
metoddun EPB kalkan kazı metoduna uyarlanması, her iki metodunda kullanılabileceği 

tünel projelerinin sayısını artıracaktır. 

Kalkan, kriko strokunun tümü boyunca ilerie
tilir Kalıp, kalkanın kuyruk bölümü iCin monte edi
lir ve dona.ıı malzemesi kalkanın kuyruk plakası 

ile kalıp arasına yerleştirilir. Beton dökülür ve 
kalkan, tamamlanmış kaplama ve basınç halkasın
dan destek alarak ilerler. Kalkanın tbu şekil ilerle
mesi kaplama betonuna basınç sağlar. Bu metodun 
ana avantajları aşağıda sıralanmaktadır. 

·o) Kalkan plakası acıklığının, kalkanın ilerle
mesine bağımlı olarak hemen belonla dol
durulmasından dolayı çok az zemin tas
manı . 

b) 'Taze betona uygulanan basıneton dolayı 

tünel kaplamasının mukavemetinde artışın 

sağlanması. 

c) 'ikinci bir kaplamaya ihtiyaç duyulmaması. 

d) Ön kaplama segment halkalarının (çelik 
iksa) kullanılmaması nedeniyle inşaat ma
liyetinde büyük düşüşün sağlanması. 

Yerinde dökme tünel kaplama metodu, EPB 
kalkanıyla kullanılacak şekilde uyumlanabildiği 

takdirde her ikisininde değeri büyük oranda arta
caktır. 

5.4. EPB Kalkanı icin Gelecekteki Beklent!ler 

ERB ·kalkanının bazı üstünlüklere sahip o lduğJ 

yukarıda yapılan tartışmalardan açık olarak görül
mektedir. EPB kalkanının geli ş mesindeki bugünkü 
aşama, değişik tip zeminlere uygulanmasında or-

taya çıkan zorlukların açığa vurulmasıdır. Mama
f ih, bugün yapılan ve gelecekte yapılacak olan 
araştırma ve gelişmeler mutlaka EPB kalkanının 

uygulama sahasını genişletecektir. Yazar kesin ola
rak inanmaktadır h ERB kalkan metodu aşağıda 
tartışılan biçimde problemierin çözümü arandığın

da hemen gündeme gelecektir. 

Keskin kavisli tünel acımına esas olan görüş
lere göre, kalkan uzunluğu enaza indirilmeli, kal
kan merkezde emniyetli şekilde eklemli bir yapıya 
sahip olmalı, kesme kapasitesi yüksek bir mekaniz
ma bulunmalı ve kalkanı kuvvetle yönetebilecek 
bir cihaz geliştirilmelidir. 

Bazı düzeltmeler, EPB metodunun küçük ve 
büyük çaplı tünellerin geniş bir kısmına uygulan
masında yardımcı olacaktır. Ayna duraylılığının ıs

lahı, yüksek kesici torg icin güçlü bir motorun ve 
zemini ön kazı boşluğu içine daha yumuşak sevk 
edebilecek bir kesici başlığın geliştirilmesi ve ka
zılan malzemenin ön kazı boşluğu içine plastik 
ak ı mını sağlayacak ha·ssas bir sistemin üretilmesi, 
EPB metodunun çift yol metro kazısı gibi büyük 
tünellerde kullanılabilmesini mümkün kılacaktır. Vi
dalı taşıyıcının motajı, EPB metodunun küçük bo
yutlu tünellerde uygulanmasında güçlükler yarat
maktadır. Fakat tahliye hatları gibi küçük çaplı 

tüneller için daha fazla aranan lbir metoddur. Bu 
tür işleri yapmak için, bir kompakt EP:B mutlaka 
dizayn edilmelidir 

EPB kalkanının değeri daha uzun tünellere uy
gulanması ile artacaktır. Kesici uç, mekanik ve 
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kuyruk kesiciler·i gibi malzemelerin ömrunun uza
tılması uzun mesafe tünel kazısı icin gereklidir. 
Bir EPB ·kalkanıyla uzun bir tünel kazı işine giri
şilmesi yaklaşım tünelinin kazılmasını gerekli kıl

mayacak ve tüm proje maliyetindeki teçhizat mas
raflarını azaltacaktır. 

Sonuc olarak, çakıl ve bloklu zemin problem i
ne kesin bir çözüm getirilamemiş bulunmaktadır. 

Taşların kafi derecede ufak parçalara azilerek bö
lünmesi ve boşaltılması gibi bir çözüm, EPB kalka· 
nını pratik olarak her tip zemin icin uygulanabilir 
yapmaktadır. 
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6. SONUC 

Japonya'daki bazı tüneller ile San Francisco 

lağım tünel inden elde edilen tecrübeler göstermiş

tir ki; EPB kalkan metodu yumuşak zeminli tünel

lerde basınçlı hava metoduna tercih edilebilir. 

Bugünkü araştırma ve gel işmelere göre, EPB me
todu yumuşak zeminli tünel kazısının çoğu kon
vansiyonel metodlarından daha kolay uygulanabil
mesi, daha emniyetli ve daha ekonomik olması ne
deniyle Japonya ve bütün Dünya'da yayg ı n şekilde 

kullanılır duruma gelecektir. 



HAVZA PLANLAMASINDA 
GENEL AMAÇLI SiSTEM YAKLAŞlMI 

Doç. Dr. Mahmut Sert (*) 

ÖZET 

Çok barajlı ve çok maksatlı sistemlerin uzun süreli planlamasında optimi
zasyon ve benzetim tekniklerinin birlikte kullanıldığı ve değişik sistemler için 
geçerliliğini koruyacak genel amaçlı bir yaklaşım sunulmaktadır . 

Sistemin verilen boyutları için optimal işletme politikaları bir dinamik prog
ramlama optimizasyon modeli çerçevesinde belitılenmektedir. Hidroelektrik ener
ji ür.etiminde çift amaçlı optimizasyon kriteri (güvenilir enerji ve toplam ener
jinin enbüyüklenmesi) uygulanmakta ve barajlardan sulama, kirlilik kontrolu, 
ulaşım gibi gayelerle bırakılması gereken minimum debiler kısıt olarak gözöniine 
alınmaktadır. Gözlenmiş kurak dönem akımları ile sistemin güvenilir gücünü en
büyükley.en işletme çalışması, aylık ortalama akımlar ile de üretilen toplam 
enerjiyi enbüyükleyen işletme çalışması yapılmaktadır. Mevcut hidrolojik verile
rin modellenınesi ile istenilen uzunlukta akım serileri türetilnıekte ve bunlar, be
lirlenen optimal işletme politikaları ile birlikte bir benzetim modelinde kullanı

larak sistemin .ekonomik ömrü boyunca güvenilir gücün gerçekleşme oranı ve 
üretilen toplam enerji ayrıntılı olarak incelenmektedir. 

Bu yaklaşım, optizasyon ve benzetim modelleri çerçevesinde, alcarsu kolları, 

akım gözlem istasyonları ve barajların sayısı, tipi, konumları açısından öngörüle
bilecek herlıangi bir konfigürasyon için gerıelleştirilnıiştir. Geliştirilen sistem yak
laşınıının, çok maksatlı sistemler için kullanılması, amaç fonksiyonunda gereken 
değişikliklerin yapılması veya değişik m.aksatlar için öngörülen kısıtlarm paranıet· 
rik değişken olarak tanımlanması koşuluyla geçerli olacaktır. 

GiRiŞ 

Hidroelektrik enerji, işletme acısından maliyeti 
en düşük, fakat ilk yatırımı oldukça yüksek olan bir 
enerji türüdür. Bu yüzden, yani ekonomik neden
lerle, ve buna ilôve olarak plônlama ve inşa sü
resinin uzunluğundan ötürü, uygulama hızı düşük 

olmaktadır. Ülkemiz şartlarında, hem bu hızın müm
kün olan en yüksek düzeyde tutulması, hem de ya
pılan yatırımlardan en yüksek faydanın sağlanması 
gerekmektedir. 

Hidroelektrik enerji üretimi (veya sulama. taş

kından koruma v.s. amaçlar) icin genellikle, akar
sular üzerine barajlar yapılır. Bu, hem akarsuyun 

taşıdığı su miktarının yıl boyunca ve yıllar arası 

değişimini düzenieyecek bir depolama tesisi ola· 
rak, hem de enerji üretimi icin suyu düşü temini 
acısından gerekmektedir. Ayrıca, düşü temini icin 
uygun görülen durumlarda basınçlı taşıma tünel
leri de kullanılabilir. Bu tür bir tesisin planlanması 
ve işletilmesi icin uzun yıllar boyu çeşitli yöntem
ler geliştirilmiştir . Fokot bir akarsu üzerinde birden 
fazla sayıda tesis (baraj vejveyo basınçlı taşıma 

tüneli) olduğu zaman bunlardan elde edilecek fay
danın en büyük alması icin, daha cok son yıllarda 
geliştirilen bazı özel teknikler gerekmektedir. Bu 
tekniklerin bütün havzalarda uygulamaya konulo
bilmesi ile, (yatırım miktarı aynı kalmak üzere) 

[') TÜBITAK, Gebze Araştı rma Merkezi Marmara Araştırma 

Enstitüsü Yöneylem Araştırması Bölümü 

üretilen foydado (enerji, sulama v.s. ) önemli ar

tışlar sağlanabilecektir. Böylece, bir akarsu hov-
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zasının en yüksek net faydayı (veya en yüksek 
fayda/maliyet oranını) temin edecek şekilde plan 
lanması ve havzada yer alan hidroelektrik ve di
ğer maksatlı tesislerin optimal boyutlandırması ve 
işletmesi yapılabilecektir. Eğer sistem içindeki ba
rajlar ve d.iğer tes isler daha önceden inşa edilm i ş se, 

optimizasyon sadece işletme için yapılaca k tır. Bu 
çerçevede, aynı akarsu üzer·ine yapılabilecek de
ğişik sistemlerin karşılaştırması da yapıla.b i le 

ce~t i r. 

Su kaynakların ı düzenleyen sistemlerin opt imi
zasyonu için kullanılan teknikleri genel olarak aşa
ğıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür 

a) Ampirik veya heurist ik yaklaşımlar 

rb) Benzetim yöntemleri 

c) Matematiksel programlama yöntemleri. 

tBu yöntemlerin her biri tek baraj ve tek amaç l ı 

bir sistem için uygulanabileceği gibi, çok barajlı 

ve çok amaçlı sistemler için de uygulanabilir. Am
pirrk ve heuristik yaklaşımlardan kesin op·timal 
sonuçlar elde edilememekle beraber, bazı durum
lar icin yılların deneyim birik imi ile oldukça güve
nilir çözümlere az bir külfetle ulaşılab i lmektedir. 

D i ğer taraftan, özelikle çok barajlı sistem lerin pla n
laması için matematiksel programlama ve benze
tim yöntemleri son yıllarda önemli ·ilerlemeler ge
tirm i şt i r. Bu alanda optimal sonuçlar elde etmek 
için etkin olarak kulla n ılan başl ıca matemat iksel 
programlama yöntemleri dinam ik programla ve 
doğrusal programlamadı r. 

Dinamik programlama yöntemi, Bellman (1957) 
tarafından öngörülen prensibe dayanan ve ço·k aşa 

malı karar verme problemlerinde opt imal çözü mü 
butmak 'icin geeerli bir yoklaşımdır. Dinam ik prog
ranılama ile her aşamada , çeş i t l i du rumlar için, du· 
rum ve karar değişkenle ri ne bağ lı olarak elde ed r. 
lecek fayda , aşama la r a rası nda ki a rdışık i l i şk i l e r! 

dikkate alarak bel irlen ip, sistemin tümü icin topla nı 

faydanın enbüyüklenmesi sağlanı r . Dinamik prog 
ramlamanın su kayna kla rı pla n lama s ında ki ilk uy
gulamaları olarak, çok ama çlı bir baraj ın p lanlama sı 

için Hall ve Buras (1961). Hall (1964). Young 
(1967). Hall. Butcher ve Esogbue (1968) ve Ha r'boe, 
Mobesheri ve Yeh (1970) tarafından ya pı la n ça
lışmalar ve çok barajlı sistemleri de içine alan, 
Fults ve Hanecek (1972) , Trott ve Yeh (1973) , 
Jacoby ve Louchs (1972) ve Askew (1 974) (şans 

kısıtlı D.P.) tarafından yapılan çal ışmalar sayıja 

bil•ir. Bu çalışmaların baz ı lar ı dinamik programla 
ma ile birlikte doğrusal program lama ve benze
tim yöntemleri ni de kullanm ışlard ı r. 

Doğrusal programla, a slı nda doğru sal olma
yan enerji üret im fonksiyonunu (enerji üretimi ba
rajdak i su seviyesi ve barajdan b ırokı lan su mik-

70 

tarına bağlı olduğundan) doğrusaliaştırma yolu 
ile problemi basite indirgediğinden, elde edilen so
nuçlar her zaman güven ilir olmamakta ve genellik
le oldukça büyük bir hesaplama külfeti gerektir
mekted ir. Doğrusal proglama icin bu alandaki ilk 
uygulamalar arasında Pari kh (1966) , Revelle, Joe
res ve Kirby (1969) ve Nayak ve Arora (1971) 
tarafından yapılan çalışmalar görülmektedir. 

Benzetim yönteminde, sistem in parametrelerin
de yapılan değişikliklerle deneysel olarak en iyi 
çözüm aranmaktadır. En iyi çözümün elde edile
ceği her zaman garanti ed ilemez. Benzetim yön
temi. çok barajlı sistemlerde tek başına 'kulla
n ı ldığı zaman büyük hesaplama külfeti gerektir
d i ği ic in uygun bir ya k laşım tarzı olmamaktadır. 

(Dorfman- 1965) . Fa'kat, benzet im yöntemi, mate
matiksel programlamaya dayanan optimizasyon 
yöntemleri rile birl ikte kullanıldığı zornan ço'k ya
rarlı olabilmektedir. Benzet im yöntem inin bu alan
da·ki uygulamaları olarak Evensan ve Moseley 
(1970) ve Sigvaldson (1976) tarafından yapı lan 

calışmalar sayılabilir' 

Burada sunulan çalışmada, çok barajlı bir 
sistemin optimizasyonu için, dinamik programlama 
ve benzetim yöntemlerin in birl ikte kullanıldığı bir 
ya k laşım öngörülmekted ir. Deterministik yapıda bir 
dinam ik programlama ya k laşım ı ile sistem icin be
li rlenen optimal i ş l etm e pol i t ikalar ı , bir benzetim 
model inde !üret ilen a k ım serileri ile birlikte ku lla
nı la ra k sistemin davranı şı ayrıntılı olarak ineelene

bilecek ve ak ım serilerin in stokast ik özelliğ i nden 

koynaklanan riskler beli r lenebilecektir. Fakat, ge
nel amaçlı sistem yakla ş ımı açısından, kullanılan 

opt imizisyon yöntemi fazla önemli değild i r. Bu ça
lışmada öncelikle, konuyla ilgiJ.i sistem optimizas
yonu ve benzetim yöntemlerinin genel amaçlı ola 
rak geliştir il m es i üzerinde d u rulmuştur. Böylece, 
değişik aka rsu ha vzaların ı n plônlanması veya bir 
havzadaki değişik seçeneklerin incelenmesi, sadece 
veri lerin değ iş t iri lmes i ile mümkün o l acaktır . 

2. GENEL AMAÇLI SiSTEM YAKLAŞlMI 

Bir seri hidroelektr ik tesisten ol uşan bir sis
temin, birbi ri ni ta kip eden benzer alt-sistem lerden 
oluştuğu düşün ü lebilir . Her alt-sistemde, genel 
olarak 

- akış için bir düzenleme aracı (baraj veya 
regülatör haznesil 

- bir enerj i üretim merkezi (h idro - elektrik 
sant ral - HES) ve, 

- düzenleme a racı ile enerj i üretim merkezi 
arasınd a ki ta şıma aracı (cebri boru ve/ 
veya ta ş ı m a tüneli ) 



bulunmaktadır. Çeşitli secenekler, yukarıdaki ge
nel tanımlamanın özel halleri olarak ele alınabi

-lir. Mesela bir ·alt - sistemde basınçlı taşıma tüneıi 

olmadığı zaman, tünel uzunluğu sıfıra eşitlenir veyc 
biriktirmesiz bir tesis icin su seviyeleri her zaman 
aralığı icin sa'bit olarak alınır. (Sert- 1983) . Böy
le bir sistemin optimizasyonu icin uygulanabilecek 
değişik yaklaşım ve stratejiler Sert ve diğ. (1 S82) 

tarafındon yapılan çalışmoda incelenmiş ve prob
lemin genel bir formülasyonu yapılmıştı . Daha 
sonra, bu çerceve içinde geliştirilen genel amaçlı 

bilg isoyar progremtarı Kebon - Korokaya - Atatürk 
barajlar sistem'inin opt imal işletme calışması icin 
(Sert, Öcol - 1983) etkinlikle kullanılmıştır. Bu co
lışmolardo çift amaçlı optim izasyon kriteri (güve
nilir gücün ve üretilen toplam enerj inin eniyilen
mesi) uygulanmış ve borajlardon ' sulama, ulaşım 
gibi gayeler için bıro'kılmosı gereken minimum de
biler, kısıt olarak gözönüne alınmıştır. Burada, bu 
yaklaşımın, optimizasyon ve benzetim modelleri 
ce~cevesinde, akarsu kolları, o'kım gözlem istas
yonları ve barajların sayısı, tipi ve konumları acı

sından öngörülebilecek herhangi bir konfigürosyon 
icin genelleştirilebileceği gösterilmek·tedir. 

Sistemin verilen boyutları icin, dinamik prog
ramlama optimizasyon modeli ile, kurak dönem 
akımları kullanılarak sistem icindeki barajların iş

letme eğrileri (minimum su seviyeleri) güvenil ir 
gücü enbüyükleyecek şekilde belirlenmektedir. Yi· 
ne dinamik program lama ile ortaloma akımlar kul
lanılarak, üretilen toplam enerjiyi enbüyükleyecek 
(ve aynı zamonda eniyilenmiş güvenilir gücü sağ
layacak) şeklide sistemin normal (optimal) su 
seviyeleri bulunmaktadır. Böylece, sistem icin gü
venilir enerji ve toplam enerji optimizasyonları ya
pılmakta ve bunlara karşılık olon işletme polit iko
ları belirlenmiş olmaktadır. Daha sonra bu pol iti
kalar sistemin bir benzetim modelinde türetilerı 

akım serileri ile birlikte kullanılarak elde ed ilen 
sonucların istatistiksel değerlendirmesi yapılmak

tadır . Bundan sonra, sistemin boyutları (barcj 
yükseklikleri, kurulu güçler, eğer varsa tünel cop
ları) uygun bir örnekleme ile değiştirilerak yuko
rıdaki süreç tekrorlonırsa, sistemin değişik boyut
larına karşılık toplam enerji faydalarını iceren bir 
motris elde edilebilecek ve fayda - mal iyet onaliz
Ieri icin gerekli veri sağlanabilecektir. 

GeNştirilen sistem yaklaşımının , değişik mak
satlı veya cok maksotlı sistemler icin kullanılma

sı, amac fonks~yonundo gereken değişikliklerin 

yapılması koşuluyla geeerli olacaktır. Bu durumda, 
sulama. kirlilik kontrolu gibi maksatlar icin öngö
rülen su bırakma kısı tları kaldırılarak, sözkonusu 
maksetiara karşılık olan faydalar amac fonksiyo
nunda yer alacaktır . Veya değişik sistem seçenek
lerinin incelenmesi sırasında, sulama, kirli l ik 
kontrolu, ulaşım ve ta ş kın kontrolu gayeleri icin 
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konulacak su bırakma kısıtları, sistem boyutları 

ve kurulu güc kısıtları gibi parametrik değişkenle~ 

olarak çalışmaya dahil edilecek ve elde edilecek 
faydalarla bunlara karşılık olan môliyeter sistemin 
fayda - môliyet analizleri çerçevesinde değerlen

dirilecektir. 

Bugünkü DSi uygulaması çerçevesinde, bir 
bölgenin sulama ihtiyacının karşılanması öncelik 
taşımaktadır. Dolayısıyla geliştirilen sistem yakla
şımınd a, sulama ihtiyacının su bırakma kısıtları 

çerçevesinde dikkate alınması öngörülmüştür. 

3. SiSTEMiN ANALiZi VE DiNAMiK PROG· 
RAMLMA OPTiMiZASYON MODELi 

3.1. Modelin Genel Tanımı 

Öngörülen dinamik programlama optimizas-
yon modelinde, kesikli zaman değişkeni olarak gö
zönüne alınan dönemler «aşamoları>ı (stages). 
belirli bir dönemde sistem icindeki barajların su 
seviyeleri de «durumları>ı (states) oluşturmakta

dır. Buna göre sistemin süreklilik veya su denge
si denklemleri, modelin aşama dönüşüm denklem
leri (stoge transformatian equations) olup, bir se
ri baraj icin aşağıdaki şekilde ifade edilebilir : 

s 
i, t + 1 

-0 -R 
it 

Burada, 

(i 

(t 

= S + F 
it it 

+ O + R 
i- 1,1 i-1,t 

-B 
it it (1) 

1, n : Baraj ve tesis sayısı) 

1, m : Dönemler-aylık-) 

s it . sj .t-1 : i- barajında t ve (t- 1 ı dönemla-
rinde depolanmış su mik•tarları 

F;, : i- barajının havzasından t dönemin-
de gelen akım 

O;, . 0 ;. 1,, : i ve (i- 1) barajlarından t dönemi:ı· 
de enerji üretimi icin bırakı lan debi
ler 

R;, , R i- ı . t : i ve (i -1) barajlarından t dönemin
de dolusavaktan bı rakıla n debiler 

Bi, : i - barajından t dönem-indeki buhar-
laşma kaybı 

olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki şekliyle sü · 
reklil ik denklemleri bir seri baraj icin yazılmış ol
makla birlikte, aynı yaklaşım su dengesi iJoişkileri 

dikkate alınarak ifade edilmek kaydıyla, o'karsu 
kolların ın ve bunlar üzerindeki barajların herhan
gi bir konfigürasyonu icin de geeerli olacaktır. 

Şekil (1) 'de görüldüğü gibi, akarsuyun ana !<olu 
üzerindeki i* barajı, daha yukarıdaki (i* -1) ba
jından ve yan kollardaki k1 ve k2 barajlarından su 
almakta olduğundan, süreklilik bağınıı sı 
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ı c 
k . 

J * 1 -ı 

j =ı 

t--..ı.......--< 12 t-----l 

i = l, ... , n 

n= ll 

R. l +E 
ı- 't 

J 

k 
ı k . 

J 
k. 

] 

j =ı 

F it 
~~----- -----;_/Bit 

ı ı 

Q ~' '~Q k-t ı it 
J ı ı 

R. ~ı ~Rit 
-"k. t 's. <S. 

J ı ımin ı 
ı _________ _ 

(W. <Q. +R. < \~. ) 
ıt ıt ıt ımax 

Şekil : Bir akarsu havzasının su dengesi ilişk f leri 

s ı •·ı - ı = ~ ı• ı + F ı• ·ı.ı co ı • - ı -ı + 0 k ı+ o k ı l 
ı 2 

+ (R ı•·ı . t + Rkt + Rk , ı -0 ı•ı - R ı • t -B ı• ı (2) 

minde yer alacaktır. ) Daha genel bir ifade ile. bir 
akarsu kolu üzerindeki herhangi bir i- barajı, ay
nı kol üzerinde membadaki (i- 1 ı barajında n, 
ve i- ile (i -1 ı barajları arasına dökülen j
adet yan kol üzerindeki k; ile tanımlanan son ba· 
rojlardan su aldığına göre, süreklilik bağıntısı 

ı 2 

(t = 1, ... • m) 

olarak yazılabil ir. Buradaki k1 ve k2, i* ve ( i* -1 ı 
barajları arasında 1. ve 2. yan kollar üzerindeki 
son barajları tanımlamaktadır. (Bir yan kol üzerin· 
de baraj yoksa, bu yan kol un t- dönemindeki de
bisi, F ı•ı içine dahil edilerek su dengesi denkle· 
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s ı - ı + ı = s ,ı + F;, + (0 ı-ı - ı + ı;ok, ı + (R ı· ı . ı 
i j 

(i = 1, . .. • n) 
(t = 1 .. .. ,m) 

c sı 



şeklinde yazılaiblir. Burada, havzadaki bütün ba
rajlar genel olarak i- ile ·kodlondırılırken, sadece 
yan 'kollar üzerindeki son barajlar yerel olarak ki 
ile kodlandırılmış olup, 

j : i ve (i - 1) barajı orasındaki yon kol sayısı 

(j = 1, 2, .. . ı. 

j- yon kolu üzerindeki son baraj (ayrıca 

bir i- koduna da sahip). 

olarak tanımlanmıştır. 

Sistem kapasitelerinin aşılmaması kısıtları 

çercevesinde, sistemde yer olan barajlarda depo
lanon su miktarlarının, baraj maksimum ve mini
mum hacımları ile sınırlanmış olduğu belirlenecek
tir. 

S; 
min 

Burada, 

(4) 

S; • S; i- barajının minimum ve mak-
min max simum hocımlorıdır. 

Hidroelektrik enerji üretimi icin barajlardan 
bırokılacak debiler de, H'E'S kurulu gücü ve/ veya 
tünel veya kanal kopasitesine bağlı olarak sınır

lonocak, ayrıca pozitif olmoları gerekecektir 

(i = 1 . . . . . n) 
(5) 

max (t = 1, ...• m) 

Benzer şekilde, dolusavaktan bırokılacak debi
ler de sınırlanabilir : 

Burada, 

max 

max 

max 

(i = 1. 

(t = 1, 

n) 

m) 
(6) 

i- barajından enerji üret imi icin b ı

rakılacak maksimum debi 

i- barajından dolusavaktan bırakı

locak maksimum debi 

olarak tanımlanmıştır. Burada Ro.ı = 0
0

.
1 

= O ol
duğu ve R1, ;;;:. O halinin sadece kapas ite k ı sıtları 

zorlandığı zaman geeerli olacağı not edilebil ir. 

'Diğer taraftan , barajlardan enerji üretim i ama
cıyla ve buna ilôve olarak dolusavaktan bırakılan 

toplam debi icin alt ve üst sınırlar belirlenmekte
dir : 

w,, ::; (O,, + R ıt l ::; W; 
max 

(i = 1, n) 

(t = 1, . m) 
(7) 
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Burada, 

max 

i- barajından t- dönem inde ne
h ir yotağına bırakılması gere
ken minimum debi, (sulama, 
kirlilik kontrolu, ulaş ı m gibi 
maksatlar için). 

i- barajından nehir yatağı na bıro 

kılabilecek maksimum toplam 
debi (taşkın kontrolu icin em
niyetli debi). 

olarak tan ı mlanmaktadır. 

3.2. Buharlaşma 

Baraj göllerinde meydana gelecek aylık net 
buharlaşma hacimleri 

(8) 

şeklinde ifade edilebilir. Burada, 

b;, - aylık dönem için net buharlaşma (mm/ 
ay) 

A;, - i- barajının t dönemi •için ortalama su 
yüksekliğine (h 11 ) karşılık olan yüzeyin 
alanı (m2) 

olarak tanımlanmaktc ve eğer buharlaşma icin 
yapılan d üzeitme h;, (ve dolayısıyla A;, ve B

1
, ) 'de 

önemli bir değişikliğe sebep oluyorsa, iterasyon 
yapılmaktadır. Ayrıca, dönem içindeki ortalama su 
yüksekliği 

(9) 
2 

şeklinde (ortalama su miktarının bir fonksiyonu 
olarak) tanımlanmaktadır. Böylece, buharlaşma 

icin iterasyon denklemleri 

(a ) 

s;, + s ;.ı+ ı- B;, 
h -------

2 
(10) 

(a+ 1) (a) 

şeklinde yazılabil i r . (Burada a, 
göstermektedir.) . 

3.3. Tünellerde Düşü Kaybı 

(h;, ) (11) 

iterasyon say ıs ı nı 

Tünellerdeki sürtünme kaybı DSi 'deki uygula-
moya paralel olarak, Monn ing- Strickler ifadesi 
ile 

1 ~ s } 0 = - AR 
n 

(1 2) 

şeklinde verilm ekted ı r Burada 
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o Tünelden geçirilen debi 

n Manning katsayısı 

rimler) kabul edilecek 
0.014 (metrik bi-

A Tünelin kesit alanı, 

R Hidrol ik yarıçap (olon/ ıslak çevre). 

s = Hidrolik eğim 

olarak tanımlanmaktadır. Tünel kesiti dairesel ola
rak alınır ve D = tünel çapı olarak tonımlonırso , 

D2 D 
A = - , R = - olup, yukarıdaki ifade 

4 4 

5 

=( 4 '.")' 

-
s 

(13) 
Q 2 

3 

'iT D 

şeklinde yozılobilir . Buradan, n = sabit kabul ede
rek, tüneldeki hidrolik eğimin, tünelden geçirilen 
debi ve tünel copının bir fonksiyonu olduğu görü
lür. 

Tüneldeki sürtünme kaybı 

5 

3 2Q2 . l 

hı= s .z = (~) (14) 

3 

'iT D 

şeklinde ifade edilebilir. Burada 

h ı = Sürtünmeden dolayı yükseklik kaybı 

l = Tü nelin uzunluğu 

5 

olarak tanımlanmaktadır. Bu ifade, r·>r 
= 2.02 x 10-3 olarak, bir i- alt sis teminde ı
döne miiçin 

2.02 X 1Q-3 

16 

3 

(15) 

şek l i nde yaz ı labilir, (metr ik bri imler) . Dolayıs ı yla 

(16) 
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2.02 X 10·3 
. o ,t2 . l; 

16 

3 
D; 

olacaktır. Burada, 

h;1* = Tüneldeki sürtünme kaybı düşünülma

den önce i- barajında ı- dönemin
dek·i ortalama düşü, 

olarak olınmo'kt·adır. Tünelden bir aylık dönem 
içinde geçirilen debi a it• metrik birimlerle m3/sn . 
olarak ifade edilecektir. Alt - sistemde tünel olma
dığı zaman l; = O alınorak yukarıdaki ifadenin ge
nelliği korunobilir. 

Görüldüğü gibi , sistem içindek'i tünellerin 
enerji üretimine etkisi , tüneldeki sürtünme koybın
dan dolayı türbin üzerindeki net düşünün azaltıl

ması şeklinde olmaktadır . 'Böylece, belirli bir döc 
nem icin ortaloma su yüksekliği, tüneldeki düşü 
koybındon sonraki net su yüksekliği olarak olına

co'k, veya tünelin düşü üzerindeki et·l<isi, enerji 
üretim katsoyısı içinde göster·ilecektir. 

3.4. Enerji Üretimi ve Amac Fonksiyonu 

Enerji üretimi, dönem içinde elde edilen orta
lama güc ile eş anlamlı olup 

P;, = k; O ; h ;, , k; = sabit ( ~ 8.0, SI birim-

leri). (17) 

şeklinde ifade ed ilmekted ir. 

Modelde, amac finksiyonu, iki kriterli olarak 
ele alınmaktad ı r : 

Max 

3.4.1. Gözlenm iş ·kritik per iyod («kurak dö
nem») akımları ile güvenilir gücün en
büyüklenmesi 

Max. min 
n 
L P;,l 

i= 1 
t =1 .... , m 

m = kritik periyod ay sayıs ı (18) 

3.4.2. Aylık ortalama akımlarla toplam ener
jinin enbüyüklenmesi, (ve yukarıda e:, 
de edilen enbüyüklenmiş güvenilir gü 
cün sağlanması) , 

m n 

L { l(L 
t = 1 i = 1 

n 

L P ıt ::::: PG . 

i= 1 

m = 12 (19) 

(t 1, 2, ... ,m) (20) 



eniyilenmiş güvenilir güç, 

PG == güvenilir enerji birim fiyatı , 

P
5 

== sekonder enerji birim fiyatı . 

Burada, PG daha önceden belirlenmiş olduğun 
dan, toplam enerjinin enbüyüklenmesi. sekonder 
enerjinin enbüyüklenmesi •ile eş anlamlı olmakta
dır. Dolayısıyla kullanılan birim fiyatarın sonuc 
üzerinde bir etkisi yoktur, sadece toplam enerji 
faydasının değerini belirlemek icin kullanılmakta

dır . 

Sistemin kurulu güç kısıtları, hidroelektrik 
santralların kurulu güçleri P; ile tanımlanarak, 

(i=1, .. . ,n) 
(21) 

(t == 1, .... m) 

şeklinde ifade edilebilir. Böylece, sistemin toplam 
kurulu gücü 'PN 'icin de 

n n 
PN == :E P; ~ :E P;, (t = 1, ... , m) 

i== 1 i== 1 

kısrtlı tanımlanmış olmaktadır. 

Sistemin sağlayacağı yıllık net faydayı genel ola 
rak: 

a) Güvenilir enerjinin fa·ydası 

b) Sekonder enerjinin faydası 

c) Pik gücün faydası 

d) Sistem maltyetinin yıll ık payı 

e) Beklenilen üret imin yapılamayışından do
ğan kayıplar 

bileşenlerinden oluşmuş kabul ederek, amac fonk
siyonunu daha önceki bazı çalışmalara dayana
rak aşağıdaki şekilde ifade etmek öngörülebilir : 

Max {PG . EG + P, . E, + pP (PN - rP PG) 
-c, . K - L (PG ; fP , fm , fd , ... ) } (23) 

Burada, 

E,. P, 

Sistemin yıllık güvenilir enerji üretimi 
ve birim fiyatı 

Sistemin yıllık ortalama sekonder 
enerji üretimi ve birim fiyatı 

Pik gücün birim faydası 

Sistemin toplam kurulu gücü 

Sistem in loplam güvenilir gücü 

Pik gücün ortalama güce oranı 
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c, Sermaye amortisman faktörü 

K Sistemin toplam maliyeti 

L Sistemin PG güvenilir gücünü sağlaya
mamasından doğan kayıpları tanımlo

yan fonksiyon 

fP, fm, fd == Enerji açığının olasılığı, ortalama bü
yüklüğü, ortalama süresi'dir. 

Sistemin toplam maliyeti. işletme giderleri dı

şında, baraj maliyetleri (baraj yuksakliğine bağ

lı). tünel maliyetleri (tünel çapına 'bağlı) ve HES 
maliyetleri (kuruu güce bağlı) olarak alınabiir . 

Gerek sistem, gerekse enerji maiyetleri icin, sis
temin ekonomik ömrü boyunca geeerli olabilecek 
değerlerin öngörülebilmesi gereklidir. Ayrıca, yu
karıda verilen amac fonksiyonunda yer alan L 'ka
yıp fonksiyonunun tanımlanması ve değerlendir

mesi de oldukca zordur. Burada genelli'kle, sağla

rıamayan enerjinin başka bir ·kaynalka ikôme ma
liyeti kullanılabilir, fakat ikôme yapılamadığı tak
dirde dağcak ekonomik zararların tahmini güçtür. 
Ülkemiz şartlarında, elektrik enerjisi üretimindeki 
açığın ekonomik sonucları kapsamlı bir şekilde 

gözönünde tutulduğu zaman, elde edilecek net 
fayda yakaşımının, güveniir gucun ve enerji fay
dasının enbüyüklenmesi ile cakışması beklenebi
lir. 

3.5. Modelin Çözüm Tekniği 

Dinami k programlama modelinin cözüm tek
niği acısından burada belirtmekte yarar görülen 
önemli bir nokta, dinamik programlamanın cak 
barajlı sistemler için doğrudan uygulanmasında 

ortoya cıkabilecek oldukca büyük hesaplama kül
feti ve hafıza ihtiyacı ile ilgili olacaktır. Hesapla
ma külfetini sınırlandırmak icin gelişti rilen «ayrık 

farksal» dinamik programlama (DDDP- Discrete 
Differential Dynamic Programming - Heidari, Chow, 
Kokotovic, Meredith (1971)) yaklaşımı bile 3- 4 
barajlı sistemlerden daha büy ük sistemler içın 

aşırı bilg isayar yükü gerektirmektedir. (Chow, 
Maidment, Tauxe (1 975)) . Nopmongcol ve Askew 
(1976) tara fı ndan kullanılan « artırmali>> dinamik 
programlama (MIDP- Multilevel lııcremental Dyna · 
mic Programming) ile bilgisayar yükünün önemii 
ölçüde azaltıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmada ilk olarak Bellman ve Dreyfus 
(1962) tarafından öne sürülen ve daha sonra 
Larson (1 968) tarafından cok barojl ı sistemlere 
uygulanan bir « ardışık yaklaşıklama» yöntemi kul.
lanılacaktır. Buna göre, belirlenen bir başlang : c 

çözümü (ilşetme polit ik ası) •ile, bir tanesi dışında 

bütün barajla rı n su seviyeleri bütün aşamalarda 

sabit tutularak, tek durum değişkenli bir dinamik 
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programlama çözümü elde edilir. Daha sonra bü
tün barajlar tek tek alınarak aynı yaklaşım, amac 
fonksiyonunda önemli bir değişme elde edileme
yineeye kadar, tekrarlanır. Böylece n - karar de
ğişkenli bir dinamik programlama probleminin çö
zümü, tek karar değişkenli bir seri problemin çö
zümüne indirgenmekte ve hesaplama külfeti önem
li bir azalma göstermektedir. (Hesaplama zamanı 
ve hafıza ihtiyacı icin, n- ye bağlı olarak üssel bir 
artış yerine doğrusal bir artış görülmektedir). 
Fakat elde edilen çözümün yerel bir optimum ol 
mayıp genel optimum olduğundan emin olabilmek 
için, çözümün, değişik ba şlangıç politikaları ile 
tekrarlanması gerekebilir. 

4. BENZETiM MODELI 

4.1. Benzetim Modelinin Genel Tanıını 

Benzetim yöntemi lle, sistemin amaca uygun 
olarak kurulmuş bir modelinde sistem parametre
lerinde yapılan değişikliklerle, beklenen faydayı 

en büyük yapacak durumlar deneysel olarak araş
tırıılr. Bu şekilde optimal çözüm elde edilmesi ke
sin olmadığı gib i, bu çalışmadakine benzer çok 
barajlı bir sistem icin yalnız benzetim yöntemı kul
lanılarak optimal çözüm aranması, sezgisel bazı 

kısalımalar yapılamadığı takdirde, çok büyük ça
ba gerektirebilecektir. Burada benzetim modeli, 
dınamik programlama optimizasyon modelinden 
elde edilen optimal işletme politikaları ile birlikte 
kullanılmaktadır. 

4.2. Paraınetrik Değişiklikler 

Benzetim modeli, sistemin analizi ıçın belirle
nen esaslar çerçevesinde kurulmuştur. Model, sis
temin ekonomik ömrü olarak kabul edilen 50 yıl

lık (600 ay) süreler için türetilan N değişik akını 

serisi ve her akım serisi icin güvenilir gücün de
ğişen parametrik değerleri ile calıştırılmaktadır. 

Böylece, güvenilir gücün her paranıetrik değerı 

için işletme süresi Nx50 yıl olmakta ve, sisternın 

ekonomik ömrü boyunca, güvenilir gücün değişik 
parametrik değerlerinde elde edilen güvenilir güç 
açığı ve toplam enerjinin istatistiksel analizi ya
pılabilmekted i r. Ayrıca, fayda- mal iyet analizleri 
icin, sistem boyutlarının da (baraj yükseklikleri, 
tünel çapları, kurulu güçler) uygun bir örnekleme 
lle parametrik olarak değiştirilerak dinamik prog
ramlama modelinden elde edilecek yeni işletme 

politi kalarının tekrar benzetim modelinde denen
ınesi gerekebilir. 

4.3. işletme Politikoları 

Benzetim modelinde, daha önce dinamik prog
ramlama optimizasyon modelinden elde edilen op-
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!imal işletme politikaları kullanılmaktadır. Bu iş

etme politikaları, gözlenmiş kurak dönem akımları 

ile sistemin güvenilir gücünü enbüyükleyen işlet

me calışması sonucunda elde edilen sistem icin
deki haznelerin minimum su seviyeleri, ve, gözlen
miş akımların aylık ortalama değerleri kullanıla

rak sistemin toplam enerji faydasını enbüyükle
yen (ve eniyilenmiş güvenilir gücü sağlayan) iş

letme çalışmasından elde edilen normal su sevi
yeleri ile belirlenmektedir. 

Benzetim modeli caılşmasına , ilk su yılı ba
şında (Ekim ayı) barajlar normal su seviyesinde 
olarak başlannıaktadır. (işletmeye başladıktan bir 
süre sonra bunun bir önemi kalmayacağı varsa
yılabilir.) Kullanılan işletme pol itika ları ve bazı 

ilave kontrallara her ay enerji üretimi için bırakı 

lacak su miktarı şu şekilde belirlenmektedir : Ay 
içinde baraj aks yerlerine gelen su miktarları (bir 
yukarıdaki barajdan ve havzadan gelen) ay ba-

şındaki depolanmış su seviyeleri üzerıne ekien

mekle ve eğer ortaya çıkan su seviyesi ay sonu 

(bir sonraki ayın başı) normal su seviyesinin üze

rinde ise, normal seviyeye kadar su b ırakı lmokta

dır. Bu arada elde edilen aylık ortalama güc, gü

venilir gücün üzerinde ise bir sonraki aya geçil

mektedir. Eğer normal su seviyesine inildiği halde 

güvenilir güc elde edilememişse. bırakılan su (gü

venilir güç açığı yüzdesi)x1.1 oranında artırılarak, 

iterosyona girilmektedir. (1.1 ile çarpma, daha ça

buk yakınsema sağlamaktadır). iterasyon, güveni

lir güç elde edilineeye veya minimum su seviye

sine ulaşıncaya kadar sürdürülmektedir. Eğer ay 

başı su seviyesine ay içinde gelen sular eklendiği 

zaman elde edilen seviye, ay sonu normal su se

viyesinin altında veya ona eşit ise, ilk b ırak ılacak 

. 1 
su mıktorı olarak - x (normal su seviyesi - mi· 

K 
nimum su seviyesi) alınmaktadır. (Bu miktar, sis-

tem icin, daima güvenilir gücün altında bir güc 

sağlayacaktır .. Daha sonra yukarıdaki gibi güve

nilir güç açığı yüzdesi hesaplanarak iterasyona 

devam edilmektedir. Bü tün bu işlemler yapılırken, 

buharlaşma ve tünel kayıpları da dikkate alın 

maktadır. 

4.4. Güvenilir Güç Aç ığ ı 

Güvenilir güç gerçekleşma oranının tanım-

lanmasında iki farklı kavram kullanılabilmektedir, 

Bütün dönemler içinde güvenilir gücün gerçekleş-

tirilemediği dönemlerin toplam dönem 

oranı «sayısal açık» olarak 
sayısına 



m 

~ 
1 f, 

== 
S.A. == 

m 

{: 
eğer PG -~ P;, > o ise 

ı (24) f, == eğer PG -~ pit ~ o ise 

ı 

şeklinde tanımlanabilir. Diğer taraftan. her dönem· 
deki güvenilir güc acıkların ı n topl amının, bütün 
dönemlerdeki güvenilir güc toplamına oranı da 
~alansal açık» olarak 

m 

~ 
t == 1 

A.A. == 
PG. m 

·(PG- ~ P11 ;::::: O için), 
ı 

(25) 

şeklinde ifade edilebi li r. (Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü tarafından kullanılan güvenilir güc ta· 
nımı, alansal acığın % 5 olması, yani % 95 ger
cekleşma oranı , şeklinded ir.). 

4.5. Akım Serilerinin Mode!lenmesi ve Türe
tilmesi 

Akım serllerinin türet ilmas ı ic in Thomas - Fi
ering modeli kullanılmaktad ı r . (Thomas ve Fiering 
(1962). Fiering (1964). Motolos (1967) ) . Paramet
releri b ir yıllık peryoda göre değ işen bir çeşit 

Markov Modeli olan Thomas - Fiering Modeli, ay
Iri< akışlar ıcın 

q t+ l == q i+l +s, (q, - qi) +s i+ l 

-k 
(1- r?) Eı (26) 

şeklinde bir bağıntı öngörmektedir. Burada . 

q ,q 

q, ,q 

s, 

s 

r; 

E ı 

ı + ı 

== 
H-1 

H l 

Seri başlangıcında n itibaren t ve 
(t + 1) 'inci aylardak i ak ışlar 

Yılın j ve (j + 1) 'inci aylarında k i 

akışların ortalama değerleri 

Yılın j ve (j + 1) ' inci aylarındaki 

akışlar icin regresyon katsayı s ı 

Yılın (j + 1) 'inc i ayındaki akışlar ı n 

standart sapması 

Yılın j ve (j + 1) 'inci aylarındaki 

akışlar arasındaki korelasyon ka t
sayısı 

Normal dağılmış standart rastg ele 
değişken (ortalama sıfır, standarı 

şapması 1). olarak tan ı m lanmakta

aır . 
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Aynı akarsu üzerindeki birden fazla gözlem 
istasyonunda ölçü len aylı k a kışların modellernesi 
sırasında, türetilan akım serilerind e herhangi bir 
yılın herhangi bir ayındaki akımlar icin istasyonlar 
arasındaki uyurnun korunması bakımından, farklı 
gözlem i st asyonları arasında kros korelasyon 
(çapraz il işki) kurulmas ı gerekecektir. Bunun icin. 
Thomas - Fiering modeline uygun olarak A ve B 
istasyonlarındaki akımların kros - korelasyonu 

Gıs = G;s + B; (q,A - qiA) + S;s (1 -

t 
r?) Eı (27) 

ifadesi ile verilmektedir. (Chow (1964) . Burada. 

q,A 

qiA 

qtB 

qiB 

B 
ı 

s ı s 

Seri başlangıcından itibaren t ayı icin 
A ve B istasyonlarında ki akışlar 

Yıl ın j'inci ayı n da A ve B istasyonla
rındaki ortalama a kışlar 

Yılın j'inci ayında B ve Aarasındakl 

reg resyon ka tsayısı 

Yılın j'inci ayında B istasyonundaki 
akımların standart sapması 

r
1 

== Yılın j'inci a yında A ve B istasyonları 
arasındaki akımların korelasyon kat
sayısı 

Eı == Normal dağılmış standart rastgele de
ğ işken . 

olarak tanımlanmaktadır. 

Aylık akışların olasılık dağılımının gerçekte 
normal dağılımdan ziyade lognormal dağılıma ya
k ın olduğu kabul edilerek Thomas - Fiering Mo
deli ayl ık akışların logaritmaları için kurulacaktır. 

Böylece x == l n q kullanarak 

x,6 = xi 6 + B1 (x1A - x1A) + 

t 
siB (1 - r?) E; (28) 

yazılab ilir. Burada Bi , si6 ~e ri aylık akışların lo
garitmalarına ait o l acaktır . Ikiden fazla göz lem is
tasyonu icin kros- korelasyon ardışık olarak aynı 

şekilde kurulur. 

Benzetim modelinde göz l enmiş aylık akım se
rileri Thomas - Fiering Modeli çerçevesinde, (oy
l ık akımla rın log- normal dağılı ma sahip olduğu 

varsayım ı ile). modellenmekte ve bu modelden 
istenien uzunlukta akım serileri türetilmektedir. 
Bir inci gözlem noktasında türetilan akım serileri 
ile diğer gözlem noktaları arasında kros - korelas
yon sağlanmaktadır. Standart rastgele değişkenin 

üretilmesinde kullanılan bir «seed» sayısı ile, sis
temin ekonom ik ömrü olarak alınan 50 yıl (600 ay) 
ıcın aylık a kım serileri türetilmekte, ve «seed» sa
y ı sı 1'den N'e kadar değiştirilerak elde ed ilen 
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Nx50 yıllık değişik akım serileri ile sistem 50'şer 
yıllık sürelerle çalıştırılmaktadır. (Böyece sistemin 
50 yıllık ekonomik ömrü 'boyunca meydana gele
bilecek N değişik akım serisi icin ede edilen so
nuçların istatistiksel değerlendirmesi yapılabilmek· 
tedir). Aylık akım serileri gözlem noktaları icırı 

türetilmekte, daha sonra belirli katsayılarla baraj 
aks yerlerine taşınmaktadır. 

5. SONUC 

Hidroloji kolaylarda görülen ressal özellik113 
birlikte, su kaynakları kullanımını düzenleyen te
sislerin uzun süreler işletmede kalması ve yüksek 
maliyetleri, bu tesislerin belirli riskler altında op
timal faydaları sağlayaca'k şekilde uzun süreli 
planlanmasına büyük ağırlık kawndırmaktadır. 

Burda tanımlandığı şekilde kurulan genel 
amaçlı bir optimal havza planlaması sistemi çer
cevesinde, akarsu kolları, akım gözlem istasyon
ları ve barajların sayısı, tipi, konumları acısından 

öngörül6bilecek herhangi bir konfigürasyon ic in 
değişik sistem seçeneklerinin incelenmesi, sadece 
verilerin değiştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu 
yaklaşım, sistemin tümü icin uygulanabileceği gi
bi, zaman içinde değişebilecek çeşitli oşamaların 

değerlendirilmesi ve optimal politikaların belirlen
mesi icin de kullanılabiir. 

Buroda sistem calışmasının genel mantığı ila 
ilgili bazı noktalar •üzerinde durulmasında yarar 
görülmektedir. Sözkonusu nok1alardan birisi, rast
lansal (stokastik) özellik arzeden olayların deter
ministik yapıda bir model çerçevesinde ele alınma 
zorunluluğunun yaratabileceği bazı sakıncalara 

ilişkindir. Böyle bir durumda, deterministik mo
delden elde edilen sonuçlar, ancak kullanılan de
terministik veriler çercevesinde kesinlik taşımak· 

tadır. Bu sonuçların genelleştirilmesi ise rastlan
sal verileri kullanan bazı deneysel calışmaarı ge
rektirmekle birlikte, bu deneyler sırasında kullanı · 

lan bazı sınırlamaların daha önce elde edilen de· 
terministik sonuelara dayanması, bazı ek varsayım 
ve yaklaşıklıkları da beraber'inde getirme·ktedir. 
Bu çalışmada, dinamik programlama optimizas· 
yon modeli ile gözlenmiş kurak dönem akımların· 

dan elde edilen eniyilenmiş güvenilir güç ve buna 
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karşılık olan işletme politikası, ancak ele alınan 

akım dizisi icin kesin optimal olma özelliğindedir 

Şüphesiz, buradaki varsayım, kurak dönem icin 
yapılan işletme calışması sonunda yılın her ayı 

için belirlenen minimum su seviyelerinin altına dü· 
şülmediği takdirde, herhangi bir zamanda meyda· 
na gelebilecek başka bir akım dizisinin, güveni
lir gücü sürekli elde etmeye yetebileceğidir. Göz
lenmiş kurak dönem akımlarının, büyüklük ve di
ziliş olarak, çok uzun süreli bir akım serisi içinde 
ne gibi bir önem taşıyacağı ·kesin olarak bilinme
diğinden, elde edilen sonucların istatistiksel de
ğeri de başlangıçta kesin olarak belli değildir. 

Bu belirsizliklerin çözümü ise risk kavramı ile 
benzetim modelinde ele alınmaktc ve türetilan 
sentetik akım serileri ile yapılan varsayımların 

geçerliliği incelenmektedir. Üzerinde durulması 
gereken diğer bir nokta da, ortalama aylık akım

lar ile dinamik programlama modelinden elde 
edilen enbüyüklenmiş toplam enerji ile ilgilidir. 
Burada toplam enerjinin enbüyüklenmesi, daha 
önce elde edilen eniyilenmiş sabit bir güvenilir 
gücün sağlanması kısıtından dolayı, sekonder 
enerjinin enbüyüklenmesi ile eşdeğer olmaktadır. 

Bunun yerine, güvenilir güç parametrik olarak de
ğiştirilerek toplam enerji enbüyüklemesi yapıldığı 

takdirde, güvenilir gücten büyüklük ve/ veya ger
cekleşma oranı acısından fedôkarlık ederek daha 
yüksek toplam fayda elde edilmesi mümkün olabi
lir. Bu durumda vurgulanması gereken nokta, di
nam ik programlamada kısıt olarak alınan güveni
lir güoün değişmesi He aylık ortalama a'kımlordon 

elde edilen toplam enerjiyi enbüyükleyen değişik 

işletme politikaları, gerekli ek çdba ve bilgisoyar 
zamanı oyrılobildiği takdirde, benzetim modelinde 
denenerek sonuçların yeniden değerlendirilmesi 

gerekecektir. 'Burada, minimum su seviyelerini be
lirleyen işletme çalışmasındaki eniyilenmiş güve
nilir güc ile ortalama su seviyelerini bel·irleyen iş

letme calışmasındaki güvenilir gücün farklı olmo
sı gibi bir sorun ortaya çıkmaktadır tokat bu de
ğişik güveniir güç değerlerinin değişik gerçekleş

me beklentileri taşıdıkları varsayılabilir. Esasen, 
dinami·k programlama modelinden risk kavramı 

olmaksızın elde edilen eniyilenmiş güvenilir güç, 
benzetim modelinde parametrik olarak artırılarak 

değişik gerçekleşma oranları elde edilmektedir. 
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